
 

 

 

Tour Code : TMCEI-PG001 

   

เชียงราย..แตแ้ต ้
เชียงรายดอกไมง้าม-ดอยแมส่ลอง-ดอยตงุ 

3วนั 2คืน (PG)                                                           

วดัรอ่งข ุน่ -วดัรอ่งเสือเตน้-วดัหว้ยปลากัง้-เทศกาลเชียงรายดอกไมง้าม – 

ดอยแมส่ลอง-ไรช่า 101-  ตกับาตรพระข่ีมา้-พระธาตดุอยตงุ 

 

เดนิทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ทีพั่ก : คําธนา เดอะ โคโลเนยีล 1 คนื และ ดอยหมอกดอกไมร้สีอรท์ ดอยแมส่ลอง 1 คนื 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง  30 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563 (เทศกาลปีใหม)่ 14,900.- 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                              วันจันทร ์ที ่30 ธันวาคม 2562                                                            
สนามบนิสวุรรณภมู-ิเชยีงราย-วัดรอ่งขุน่-อนุสาวรยีพ์อ่ขนุเม็งรายมหาราช-วัดพระแกว้-วัดรอ่งเสอืเตน้-วดัหว้ยปลากัง้-
เชยีงรายดอกไมง้าม 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่3 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์

เชค็อนิ-เอฟ (F) สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์สงัเกตป้ายตอ้นรับ “แตงโมทัวร”์  มคัคเุทศกแ์ละเจา้หนา้ที่

สง่กรุ๊ป คอยตอ้นรับท่านทีห่นา้ทางเขา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ และอํานวยความสะดวกเรือ่งบัตรโดยสารและ

โหลดสัมภาระ หลังจากเชค็อนิบัตรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระแลว้ ท่านสามารถใชบ้รกิารทีห่อ้งรับรองของ

สายการบนิ เพือ่น่ังพักผอ่นและรับประทานอาหารวา่งและเครือ่งดืม่กอ่นขึน้เครือ่งไดต้ามอัธยาศยั 

07.25 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่จังหวัดเชยีงราย โดยเครือ่งบนิ สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG231 



 

 

08.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง เชยีงราย ใหท้่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า

เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง (ทีน่ั่งบนรถตู ้ไกดจ์ะจัดทีน่ั่งใหต้ามความเหมาะสมในแต่

ละคันตามลําดับการจองทัวร)์ 

10.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่วัดรอ่งขุน่ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยกุตท์ีว่จิติรตระการตา วหิารปนู
สขีาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจติรกรรฝาผนัง ฝีมอืการออกแบบของ อ.เฉลมิชัย 
โฆษิตพพัิฒน ์และชมสว่นอืน่ภายในวัดทีส่วยงาม 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(1) ทีร่า้นอาหาร   
13.30 น. นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืง นําท่านสักการะ อนุสาวรยีพ์่อขุนเม็งรายมหาราช เพือ่ความเป็นสริมิงคล  

นําทา่นสู ่วัดพระแกว้ นําท่านนมสัการ พระเจา้ลา้นทอง พระประธานภายในอโุบสถ จากนัน้ชม พระเจดยี์

ทีเ่คยใชบ้รรจุ พระแกว้มรกต จากนัน้นําท่านกราบสักการะ พระหยกเชยีงราย พระพุทธรูปที่สําคัญของ

จังหวัดเชยีงราย 

15.00 น. นําท่านชม วัดรอ่งเสอืเตน้ เป็นวัดทีส่วยงามสรา้งสรรคผ์ลงานโดย "สลา่นก" ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย 
เป็นลูกศษิยอ์าจารยเ์ฉลมิชัย เคยทํางานสรา้งวัดร่องขุน่กับอาจารยเ์ฉลมิชยั ต่อมาตอ้งการสรา้งผลงาน
ตามสไตลข์องตนจงึไดม้าสรา้งผลงานทีว่ัดแหง่นี้ 

17.00 น. นําทา่นสู ่วัดหว้ยปลากัง้ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยกุตผ์สมผสานจนี ทีส่วยงามแปลก

ตาของ พบโชคธรรมเจดยี ์เจดยีส์งู 9 ชัน้ ภายในประดษิฐาน เจา้แกวนอมิ ทีแ่กะสลักจากไมจ้ันทรห์อม

องคใ์หญ่ แต่ละชัน้จะม ีเจา้แมก่วนอมิแกะสลัก ปางต่างๆมากมาย รวมทัง้ หลงพ่อโสธรจําลอง และชม

เจา้แมก่วนอมิองคส์ขีาว ขนาดความสงู 69 เมตร ทีต่ัง้เดน่เป็นสงา่งดงามมาก 

18.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม คําธนา เดอะโคโรเนยีล เชยีงราย  

19.30 น. บรกิารอาหารคํ่า(2) ทีร่า้นอาหาร หลังอาหารใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วสวนตุง ที่มกีารจัดแสดงดอกไมเ้มอืง

หนาวนานาชนดิ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ม 

ทีพ่ัก โรงแรม คําธนา เดอะโคโรเนยีล เชยีงราย     

วันทีส่องของการเดนิทาง                                                                             วันองัคาร ที ่31 ธันวาคม 2562 
พพิธิภณัฑบ์า้นดํา-ดอยแมส่ลอง-ไรช่า 101-หมูบ่า้นสนัตคิรี-ีสสุานนายพลตว้น 
07.00 น. ตืน่รับอรณุยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(3) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑบ์า้นดํา สรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแหง่ชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม

ปฏมิากรรม ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีน และ ดา้นปฏมิากรรม หลายชิน้
ลักษณะ ของบา้นดําจะเป็นกลุม่บา้น ศลิปะแบบลา้นนา ทกุหลังทาดว้ยสดํีา ซึง่เป็นทีม่าของคําวา่ “บา้น 
ดํา” บา้นแตล่ะหลังจะประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัทีม่ลีวดลายงดงาม นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้ยงัประดบัดว้ย 
เขาสตัว ์เชน่ เขาควาย เขากวาง และยงัมกีระดกูสตัว ์เชน่ กระดกูชา้ง เป็นตน้ 

09.30 น. เดนิทางสู ่ดอยแมส่ลอง ตัง้อยู ่ต.แมส่ลองนอก อ.แมฟ้่าหลวง เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชมุชนชาวจนีฮอ่ แห่ง
กองพล 93 ทีต่ัง้หลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานาน ตัง้อยูท่ีค่วามสูงจากระดับน้ําทะเล เฉลีย่ 1,200 ม. มี
ทัศนยีภาพทีส่วยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี  

11.00 น. นําท่านชม ไร่ชา 101 ไรช่าขัน้บันไดทีโ่อบลอ้มดว้ยเทอืกเขาดอยแมส่ลอง ถอืเป็นแหลง่ปลกูชาอูห่ลงที่
เนือ้ทีข่นาดใหญแ่หง่แรกในดอยแมส่ลอง 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(4) ทีร่า้นอาหาร 
13.30 น. นําทา่นเทีย่วชมจดุทีน่่าสนใจบนดอย เชน่ หมูบ่า้นชาวเขาเผา่เยา้ หมูบ่า้นอกีอ้ หมูบ่า้นสนัตคิรี ีสสุานนาย

พลตว้น และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบนดอยแมส่ลองพรอ้มนําทา่นชมิชา ซือ้เห็ดหอม ชมบา้นเกรยีง
ศักดิ ์เกง๋จนี พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสฤตมหาสนัตคิรี ี

16.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ดอยหมอกดอกไมร้สีอรท์ ดอยแมส่ลอง 
18.30 น. บรกิารอาหารคํ่า(5) ทีร่า้นรา้นอาหาร 

ทีพ่ัก ดอยหมอกดอกไมร้สีอรท์ ดอยแมส่ลอง 

 

 

 



 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                                              วันพธุ ที ่1 มกราคม 2563 
ตักบาตรพระขีม่า้-พระธาตดุอยตงุ-พระตําหนัก-สวนแมฟ้่าหลวง-ของฝาก-สนามบนิแมฟ้่าหลวง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
07.00 น. ตืน่รับอรณุวันใหม ่ทีส่ดใสยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(6) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ สํานักสงฆถ้ํ์าป่าอาชาทอง เชญิท่านร่วมทําบุญในรูปแบบทีไ่ม่มใีครเหมอืน ตักบาตร

พระขีม่า้ ซึง่พระสงฆจ์ะขีม่า้ มาเพื่อรับบณิฑบาตจากผูม้จีติศรัทธา ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand 
และเชญิท่านทําบุญกับทางสํานักสงฆไ์ดต้ามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย ท่านสามารถซือ้ชดุใสบ่าตรได ้
ตามอสิระ 

11.00 น. นําท่านท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของ จ.เชยีงราย ซึง่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และมี
ความเชือ่ว่า เป็นพระธาตเุจดยีแ์ห่งแรกของลา้นนา  ภายในบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ  “พระรากขวัญเบือ้ง
ซา้ย(กระดกูสว่นไหปลารา้)” และเป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีกลุ(หม)ู ตามความเชือ่ของชาวลา้นนา 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(7) ศาลาลลีาวด ีโครงการดอยตงุ   
13.00 น. นําท่านเที่ยวชม พระตําหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง

ลา้นนาและสวสิชาเลต่ ์ทีก่ลมกลนืสวยงามเป็นอยา่งมาก นําทา่นเขา้ชมภายในพระตําหนัก และเชญิทา่น 
ถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอกพระตําหนักทีเ่ป็นสวนดอกไมท้ีส่วยงาม 

14.00 น. นําทา่นเขา้ชม สวนแมฟ้่าหลวง ถา่ยรปูกบัสวนดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนดิ ทีม่คีวามสวยงาม บานสะพร่ัง
ไปทั่วบรเิวณสวน ทีม่กีารตกแตง่ไวอ้ยา่งสวยงาม เพือ่ตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน จนถงึเวลานัดหมาย 

17.00 น. นําทา่นแวะซือ้ของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดเชยีงรายทีร่า้นขายของฝาก 
18.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เชค็อนิสมัภาระและรับบตัรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง หลังจาก

เชค็อนิบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระแลว้ ทา่นสามารถใชบ้รกิารทีห่อ้งรับรองของสายการบนิ เพือ่น่ัง
พักผอ่นและรับประทานอาหารวา่งและเครือ่งดืม่กอ่นขึน้เครือ่งไดต้ามอธัยาศยั 

20.40 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG236  
22.10 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

 

30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 

เทศกาลปีใหม่ 

 

 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 2,200.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์และรถตูท้ีจั่งหวดัเชยีงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

1.สําหรับผูใ้หญ ่บตัรประชาชนตวัจรงิ หรอืใบขบัขีต่ัวจรงิ เพือ่ใชเ้ชค็อนิบตัรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

2.สําหรับเด็ก บตัรประชาชนตวัจรงิ หรอืสําเนาใบสตูบิตัร เพือ่ใชเ้ชค็อนิบตัรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั, ชดุทีส่วมใสส่บาย, ชดุสภุาพสําหรับการเขา้ชมวดั, รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตสํารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(สําหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สายการบนิสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์ พรอ้มน้ําหนักกระเป๋า 20 กก. และค่ารถตูป้รับ  

อากาศ 9 ทีน่ั่ง/คัน  ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ทําการจองทัวรแ์ลว้ กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ สําหรับการ 

   ออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น และทําการชาํระคา่มดัจําทัวร ์ทา่นละ 5,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการสํารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ กต็อ่เมือ่มกีาร วางเงนิมดัจํา เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 

   จองทัวร ์จงึจะถอืวา่ไดทํ้าการจองทวัรแ์ละสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์  

3.กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 30 วัน เพือ่ใชสํ้าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ 

  (สําหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

4.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ทา่น 

   ยกเลกิทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจําคนืได ้ 

 

 

 

 



 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจําทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจํานวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าชาํระเงนิคา่ทวัรต์ามทีกํ่าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีกํ่าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํ่า 8 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

สําคัญ หรอืเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

3.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต ิและเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทาง   บรษัิทฯ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

5.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

6.เมือ่ทา่นตกลงชําระคา่มดัจําหรอืชําระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


