
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ-พรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก เจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน ก่อนออกเดนิทาง       
เช็คอณุหภมูริา่งกายทกุทา่นกอ่นขึน้รถ  

20.30 น. ออกเดนิทางสู่จงัหวดัเชยีงใหม่ ดว้ยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ ให้
ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(6 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง)  

 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 เชยีงใหม่-อ.แม่รมิ-ดอยม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร-์เสน้ทางเดนิชม
ธรรมชาต ิCanopy Walkway-ถ า้เชยีงดาว 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัเชยีงใหม ่แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั 

และรบัประทานอาหารเชา้ (1) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ดอยมอ่นแจม่ อยู่

ในศูนยพ์ัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ใหท้่านไดสู้ดอากาศบรสิุทธิ ์ใหฉ้ ่า

ปอด จุดชมววิหลักๆ ของดอยม่อนแจ่ม จะมีอยู่ 2 ดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทวิเขา

สลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อกีดา้นก็จะเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆ ของโครงการ

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-เชยีงใหม ่     

2 เชยีงใหม-่อ.แมร่มิ-ดอยมอ่นแจม่-สวน
พฤกษศาสตร-์เสน้ทางเดนิชมธรรมชาต ิ
Canopy Walkway-เชยีงดาว-ถ า้เชยีงดาว 

   รสีอรท์ อ.เชยีงดาว 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

3 เชยีงดาว-วดับา้นเดน่-วดัพระธาตดุอยสเุทพ 
วดัพระธาตดุอยค า(หลวงพอ่ทนัใจ) 

   อ. เมอืงเชยีงใหม ่
หรอืระดบัเดยีวกนั 

4 น า้พุรอ้นสนัก าแพง-แม่ก าปอง-รา้นของฝาก
กาดทุง่เกวยีน-กรงุเทพฯ 
 

    



 

หลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณไปตามฤดกูาล ใหท้่านไดเ้ดนิเลน่และถ่ายภาพที่

ระลกึที ่มอ่นแจม่ sky walk 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์เป็น

สถานทีอ่นุรักษ์และรวบรวมพรรณไมเ้ป็นหมวดหมู่ตามวงศส์กุลต่างๆ โดยจัด

ปลูกใหส้อดคลอ้งกับธรรมชาตมิากทีสุ่ดโดย ทัง้ทางเดนิลอยฟ้าบนยอดไม ้

กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะไดเ้พลิดเพลินไปกับการชมสวน

ดอกไมแ้ละพันธุ์ไมน้านาชนิด และที่ยอดฮิตส าหรับที่นี่  คือ Canopy 

walkway จะเป็นทางเดนิลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไมท้ี่ยาวที่สุดในประเทศ

ไทย เป็นทางเดนิลอยฟ้า มรีะยะทางกวา่ 400 เมตร และระดับความสงูกวา่ 20 

เมตร ใหท้่านไดส้ดูอากาศบรสิทุธิ ์ระหวา่งทางเราจะไดย้นิเสยีงนกตลอด และ

มาถึงอาคารยอดฮิต ถ่ายรูปแบบฮิปสเตอร์ เรือนพืชทนแลง้ เป็นสกุล

กระบองเพชรชนดิตา่งๆ พชืสกลุศรนารายณ์ กหุลาบหนิ  พชือวบน ้า เป็นตน้ 

   

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (2) 

 หลังอาหารกลางวันน าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้เชยีงดาว ถ ้าเชยีงดาวตัง้อยูเ่ชงิเขา

ของดอยหลวงเชยีงดาว โดยภายในแตล่ะถ ้ามคีวามงดงามจากธรรมชาต ิชวน

ใหต้ืน่ตาตืน่ใจกบัปรากฏการณข์องหนิงอกหนิยอ้ย เสน่หอ์ยา่งหนึง่ของทีน่ี่คอื 



 

มนี ้าใสไหลเย็นจากในถ ้า ไหลออกมาทีบ่รเิวณหนา้ถ ้า ส าหรับเสน้ทางเดนิชม

ถ ้ามหีลายทางดังตอ่ไปนี ้

1) เสน้ทางแรก คอื ถ ้าพระนอน เสน้ทางนี้ยาว 360 ม. 

2) เสน้ทางที ่2 คอื ถ ้าแกว้ ถ ้าน ้า ยาว 734 ม. 

3) เสน้ทางที ่3 คอื ถ ้ามดื ถ ้ามา้ ยาว 735 ม. 

เสน้ทางที ่2 และ 3 จะไมม่ไีฟฟ้า ถา้ตอ้งการเดนิชมจะมคีนน าทางและถอื

ตะเกยีงใหภ้ายในแตล่ะถ ้า  

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (3) 

พกัทีเ่ชยีงดาว รสีอรท์ หรอืระดบัเดยีวกนั 

                (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที ่3 เชยีงดาว-วดับา้นเดน่-วดัพระธาตดุอยสเุทพ-วดัพระธาตดุอยค า  

  หลวงพอ่ทนัใจ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ (4) 

น าท่านเช็คเอา้ท ์และออกเดนิทางสูว่ัด

บา้นเดน่ ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่โบราณ ที่

เรยีกวา่ เมอืงแกน ชาวบา้นจะเรยีกชือ่วดั

นี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" 

เป็นวัดทีม่สีภาพแวดลอ้มดว้ยภูมทิัศน์ที่

สวยงาม จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่ส ิง่ปลูก

สรา้งทีม่คีวามสวยงาม วจิติรตระการตา 

ซึง่ครบูาเทอืงมคีวามตัง้ใจ วา่..จะใหเ้ป็น 

ศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วัด เพือ่การ

ขัดเกลาจติใจ ใหเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนทางจติใจมากกวา่ประกอบพธิกีรรมทาง

ศาสนา ภายในวัดประกอบไปดว้ย อโุบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ 

กฏุไิมส้กัทองทรงลา้นนา พระวหิาร สถปูเจดยี ์ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขา้วซอย ตน้ต ารบั (5) 



 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุ

ดอยสุ เทพ ร ะหว่ า ง เดินทางผ่ าน

อนุเสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั แวะนมัสการ

เพือ่ความเป็นสริมิงคล และเมือ่เดนิทาง

ถงึบรเิวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุ

เทพ น าท่านขึ้นรถราง เพื่อไปกราบ

สักการะพระธาตุดา้นบน พระธาตุดอยสุ

เทพเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของคนทีเ่กดิปีมะแม ตามความเชือ่ หากไดม้า

สกัการะและอธษิฐานขอพรเดนิวนรอบพระธาต ุ3 รอบ และไหวพ้ระธาตคุรบทัง้ 

4 ทศิ เชือ่กันว่าจะแคลว้คลาดปลอดภัย ขอพรจะส าเร็จสมหวังดังปรารถนา 

จากนัน้เดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า (หลวงพอ่ทนัใจ) เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง

ดา้นการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,400 ปี หลวงพ่อ

ทนัใจ แห่งวัดพระธาตุดอยค า ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอย่างมากในเรื่องของความ

ศักดิส์ทิธิ ์โดยหลายต่อหลายครัง้ทีม่ผีูเ้ดนิทางมาขอพร บนบาน แลว้ประสบ

ความส าเร็จ เช่น การถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานส าเร็จ เป็นตน้ และบรเิวณ

หนา้วัดดอยค าจะมพีระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได ้พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ใหท้่าน

ไดก้ราบสกัการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และบนวัดพระธาตดุอยค ายังมจีดุ

ชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหม ่และสนามบนิเชยีงใหม ่

 

 

 

 

 

 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (6) เมนูอาหารเหนอืตน้ต ารบั  

พกัที ่CHIANG MAI HOTEL 3 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 



 

วนัที ่4    น า้พรุอ้นสนัก าแพง-แมก่ าปอง-รา้นของฝาก-กาดทุง่เกวยีน-กรงุเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ (7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่น า้พรุอ้นสนัก าแพง น าทา่นพบกบัความมหัศจรรยท์ีม่าจาก

ความเปลีย่นแปลงจากใตพ้ืน้โลกทีก่อ่ใหเ้กดิน ้ารอ้นทีม่อีณุหภมูถิงึ 100 องศา

เซลเซยีส ตลอดทางเดนิมธีารน ้าแร่รอ้นๆ ทีจ่ากตัวน ้าพุรอ้นจากทางดา้นบน 

ธารน ้ารอ้นขนาดกวา้งราวๆ 2 เมตร ทีม่อีุณหภูมติัง้แต่รอ้นมากจนถงึแบบอุน่ๆ 

ของ 2 ฝ่ังธารน ้า ถูกจัดเป็นทีน่ั่งส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วไดห้อ้ย ขาแชเ่ทา้ใน

น ้าแร่ เพื่อเป็นการผ่อนคลายของกลา้มเนื้อ ส่วนดา้นหนา้ของบ่อน ้าพุรอ้น

ขนาดใหญ ่มพีืน้ทีส่ าหรับนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้ไปท ากจิกรรมตม้ไข ่ 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่บา้นแมก่ าปอง  หมู่บา้นเล็กๆ ตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขา ทีน่ี่มี

อากาศเย็นและชืน้ตลอดทัง้ปี บา้นแมก่ าปองเป็นหมูบ่า้นทีท่ าเมีย่ง กาแฟ และ

ชา เป็นอาชีพหลัก จากนั้นพาท่านแวะชมน ้าตกแม่ก าปองซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่มบูรณ์เป็นอย่างดี และพาท่านแวะรา้นกาแฟ ให ้

ทา่นอสิระตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 



 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 

น าท่านแวะซือ้ของฝากทีก่าดทุง่เกวยีน แหล่งรวมรา้นขายของป่า เชน่ พวก

เนื้อสัตวป่์า สัตว์ป่า ประเภทแย ้แลน เป็นตน้ นอกจากนัน้ยังมขีองฝากอืน่ๆ 

มากมายเช่น สนิคา้พื้นบา้น สนิคา้หัตถกรรม OTOP ศูนยร์วมเซรามคิล าปาง 

ของทีร่ะลกึ ไสอ้ั่ว แคปหม ูน ้าพรกิหนุ่ม หมทูอด จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการ

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากได้

รบัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

03-06 กนัยายน 63 7,999 7,999 1,500 

10-13 กนัยายน 63 6,899 6,899 1,500 

17-20 กนัยายน 63 6,999 6,999 1,500 

24-27 กนัยายน 63 6,999 6,999 1,500 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 



 

01-04 ตลุาคม 63 7,299 7,299 1,800 

08-11 ตลุาคม 63 7,299 7,299 1,800 

11-14 ตลุาคม 63  7,999 7,999 1,800 

15-18 ตลุาคม 63 7,299 7,299 1,800 

22-25 ตลุาคม 63 7,999 7,999 1,800 

23-26 ตลุาคม 63 7,999 7,999 1,800 

29 ตลุาคม- 1 พฤศจกิายน 63 7,299 7,299 1,800 

05-08 พฤศจกิายน 63 7,299 7,299 1,800 

12-15 พฤศจกิายน 63 7,299 7,299 1,800 

19-22 พฤศจกิายน 63 7,299 7,299 1,800 

26-29 พฤศจกิายน 63 7,299 7,299 1,800 

03-06 ธนัวาคม 63 7,999 7,999 1,800 

04-07 ธนัวาคม 63 7,999 7,999 1,800 

10-13 ธนัวาคม 63 7,999 7,999 1,800 

17-20 ธนัวาคม 63 7,899 7,899 1,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 คา่รถน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 
   ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 

 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และมดัจ าท่านละ 3,500 บาท/ท่าน พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพื่อใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ท่าน

ช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั (การไม่ช าระ

เงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธิ

ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ย

จ านวน 6 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่น

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ 

และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 

6 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ

, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ 
ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ 
ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดั
หยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


