
 

 

Tour Code : TMCNX-WE001 
 

เท่ียวในสายลมหนาว... 

เชียงใหม่-ดอยอินทนนท ์3วนั 2คืน 
ดอยสเุทพ-ภพิูงคร์าชนิเวศน-์วดัพระธาตดุอยค า-อทุยานหลวงราชพฤกษ ์

ดอยอินทนนท-์พระธาตนุภเมทนีดล-นภพลภมิูสิร-ิโครงการหลวง-บา้นถวาย 
 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 

ทีพั่ก : โรงแรม ฮอลเิดยก์ารเ์ดน้ท ์แอนด ์รสีอรท์ จ.เชยีงใหม ่2 คนื 
                                                                                                          

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันเดนิทาง 

 

เทศกาลปีใหม ่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563                       13,900.- 
วันแรกของการเดนิทาง                                                                             วันจันทร ์ที ่30 ธันวาคม 2562 
ดอนเมอืง-เชยีงใหม-่วัดเจดยีห์ลวง-วัดพระสงิห-์ดอยสเุทพ-พระต าหนักภพูงิคร์าชนเิวศน ์
05.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสาร ขาออกชัน้ 4 ประต ู3 บรเิวณ Row D ของ

สายการบนิไทยสมายล์ (THAI SMILE) WE โดยมีเจา้หนา้ที่ มัคคุเทศก์และเจา้หนา้ที่ส่งกรุ๊ป คอย
ตอ้นรับท่านที่หนา้ทางเขา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ และอ านวยความสะดวกเรือ่งบัตรโดยสารที่น่ังและโหลด
สมัภาระ 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE168 
08.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่ใหท้า่นรับสมัภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถ

ตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง (ทีน่ั่งบนรถไกดจ์ะจัดทีน่ั่งใหต้ามความเหมาะสมในแตล่ะคันตามล าดับการจองทัวร)์  
08.45 น. 
 
 
10.15 น. 

ชม วัดเจดยีห์ลวง วัดเก่าแก่ในจังหวัดเชยีงใหม่ สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้แสนเมอืงมา รัชกาลที่ 7 ของ
ราชวงศม์ังราย สักการะพระเจดยีห์ลวง ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงเชยีงใหม ่ทีเ่รยีกไดว้่าเป็นศูนยก์ลางของ
อาณาจักรลา้นนาในอดตี 
น าท่านสักการะ วัดพระสงิห์ หรอืมชีือ่เต็มว่า วัดพระสงิห์วรมหาวหิาร เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของเมอืง



 

 

เชยีงใหม่ เป็นวัดที่ประดษิฐาน พระสงิห์ (พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และ
แผน่ดนิลา้นนา  ตามคตลิา้นนา คนเกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึง่ในชวีติ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(1) ทีร่า้นอาหาร 
13.30 น. เดนิทางขึน้สู่ ดอยสเุทพ ใหท้่านไดน้มัสการ พระธาตุดอยสเุทพ พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของเชยีงใหม่ ที่

ศักดิส์ทิธิ ์และเป็นทีนั่บถอืของชาวเชยีงใหม ่จากจุดนี้ ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้
อย่างชัดเจน แลว้เชญิท่านเลือกซือ้ของที่ระลกึมากมาย จากนัน้น าท่านขึน้สู่ พระต าหนักภูพงิค์ราช
นิเวศน์ พระต าหนักที่ประทับแรมบนดอยสุเทพ-ปุย สรา้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประทับส าหรับแปร
พระราชฐาน ทรงงานทางภาคเหนอื เชญิทา่นพักผอ่นถา่ยรปูกบัสวนดอกไม ้เมอืงหนาวนานาชนดิ  

17.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ฮอลเิดยก์ารเ์ดน้ท ์แอนด ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่   
19.00 น. บรกิารอาหารค ่า(2) แบบขันโตกดนิเนอร์ ลิม้รสอาหารแบบลา้นนา พรอ้มชมการแสดงของชาวเหนือที่

สวยงาม อาท ิฟ้อนเทยีน ฟ้อนดาบ กลองสะบดัชยั ฟ้อนสาวไหม ร ากงิกะหลา่ 
21.00 น. น าทา่นกลบัเขา้สูท่ีพั่ก เชญิทา่นพักผอ่น หรอืทอ่งราตรเีมอืงเชยีงใหมไ่ดต้ามอสิระ 
ทีพ่ัก โรงแรม ฮอลเิดยก์ารเ์ดน้ท ์แอนด ์รสีอรท์   
วันทีส่องของการเดนิทาง                                                                             วันองัคาร ที ่31 ธันวาคม 2562    
ดอยอนิทนนท-์พระธาตนุภเมทนดีล-นภพลภมูสิริ-ิโครงการหลวงอนิทนนท-์น ้าตกวชริธาร-เชยีงใหม ่
06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(3) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.จอมทอง 
08.30 น. เดนิทางถงึ อ.จอมทอง เดนิทางขึน้สูด่อยอนิทนนท ์ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสู ่อทุยานแห่งชาตอินิทนนท ์เดมิมี

ชือ่ว่า “ดอยหลวง” หรอื “ดอยอ่างกา” นี้เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย มคีวามสูง 2,565 เมตร น า
ทา่นสกัการะ สถูปเจา้อนิทวชิชานนน์ แลว้ชม ป่าดกึด าบรรพ ์ตามเสน้ทางเดนิทีร่่มรืน่ ตน้ไมใ้สเ่สือ้ และ
พชืคลมุดนิตา่งๆ อาท ิมอส ไรเคน่ 

10.30 น. เดนิทางสู ่พระมหาธาตนุภเมทนดีลและ พระมหาธาตนุภพลภมูสิริ ิพระธาตทุีส่รา้งขึน้โดยกองทัพอากาศ  
เพือ่ถวายแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ และชมววิทัวทัศน ์
ของ อ.แมแ่จม่ จากจดุชมววิ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(4) ทีร่า้นครัวมติรภาพ บนดอยอนิทนนท ์
13.30 น. น าทา่นเขา้สู ่โครงการเกษตรหลวงอนิทนนท ์โครงการหลวงทีเ่ป็นโครงการพระราชด าร ิใหท้า่นไดช้ืน่ชม 

กับดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนดิ และเพลดิเพลนิกับการเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ และเลอืกซือ้ของฝากจาก
โครงการหลวง จนถงึเวลานัดหมาย 

15.30 น. น าทา่นแวะชม น ้าตกวชริธาร เป็นน ้าตกขนาดใหญ ่เดมิชือ่ ตาดฆอ้งโยง ตัวน ้าตกอยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 750 เมตร น ้าจะดิง่จากผาดา้นบนตกลงสู่แอง่น ้าเบือ้งล่าง ในชว่งทีม่นี ้ามากละอองน ้าจะสาด
กระเซน็ไปทั่วบรเิวณรูส้กึไดถ้งึความเย็นและชุม่ชืน้ มสีะพานไมท้ีท่อดยาวเขา้ไปหาหนา้ผานัน้จะเปียกลืน่
อยู่ตลอดเวลาในฤดูน ้ามากแต่หากเดนิเขา้ไปจนสุดจากจุดนัน้จะไดส้ัมผัสกับความงามของน ้าตกมาก
ทีส่ดุตรงขา้มน ้าตกจะมหีนา้ผาสงูชนั เรยีกวา่ผามอ่นแกว้หรอืในภายหลังเรยีกวา่ ผาแวน่แกว้ 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(5) ทีร่า้นอาหาร  หลังอาหารน าทา่นสู ่ถนนคนเดนิ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเดนิชมบรรยากาศ
ยามค ่าคนืของถนนคนเดนิ ทีม่รีา้นคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

ทีพ่ัก โรงแรม ฮอลเิดยก์ารเ์ดน้ท ์แอนด ์รสีอรท์ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                                             วันพธุ ที ่1 มกราคม 2563 
วัดพระธาตดุอยค า-อทุยานหลวงราชพฤกษ์-หอค าหลวง-บา้นถวาย-เชยีงใหม-่ดอนเมอืง 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(6) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านไปชม วัดพระธาตุดอยค า เป็นวัดที่มคีวามส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี  

ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า ดา้นหลังอทุยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตดุอยค ามพีระเจา้ทันใจ  ซึง่สรา้งในรัช
สมัยพญากอืนา กษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์มี
ประชาชนจ านวนมากไดไ้ปอธษิฐานขอพรจากพระเจา้ทันใจและประสบความส าเร็จตามทีข่อพรโดยการ
แกบ้นจะแกบ้นดว้ยพวงดอกมะล ิ

10.30 น. น าท่านเขา้ชม อทุยานหลวงราชพฤกษ์ หรอืชือ่เดมิวา่ สวนเฉลมิพระเกยีรต ิราชพฤกษ์ จัดสรา้งขึน้เนื่อง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงครองสริริาชสมบัตคิรบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มถิุนายน 
2549 และทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 80 พรรษาในวันที ่5 ธันวาคม 2550 เป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตร 
ศูนยก์ลางการเรยีนรูพ้ืชสวนโลก มกีารจัดแสดงพันธุไ์มห้ลากหลายชนดิ การจัดแสดงนิทรรศการดา้น
การเกษตรและอืน่ ๆ เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพือ่การศกึษางานวจัิย และเป็น
แหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพืน้ทีม่กีารจัดภมูสิถาปัตยอ์ยา่งสวยงาม  น าท่านชมและถ่ายรูป



 

 

กบั หอค าหลวง ทีเ่ทีย่วสดุฮติโลเคชัน่ถา่ยท าละครเพลงิพระนาง 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(7) ทีร่า้นอาหาร 
13.30 น. เดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืง แวะ บา้นถวาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึที่ข ึน้ชือ่ของ จ.เชยีงใหม ่

เครือ่งไมแ้กะสลักตา่งๆ ของทีร่ะลกึตา่งๆ  
14.30 น. ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากจากเชยีงใหมแ่ละของทีร่ะลกึ อาท ิแหนม หมยูอ น ้าพรกิหนุ่ม  
15.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่มคัคเุทศกเ์ชค็อนิสมัภาระและดแูลเรือ่งบตัรทีน่ั่งใหก้บัทา่น 
17.25 น. เหริฟ้ากลบั สูก่รงุเทพฯ โดยเครือ่งบนิสายการบนิไทยสมายล ์(THAI SMILE) เทีย่วบนิที ่WE165 
18.40 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

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 

 

 13,900.- 13,900.- 13,900.- 12,900.- 1,500.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมาย ์และรถตูป้รับอากาศทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

1.ส าหรับผูใ้หญ ่บตัรประชาชนตวัจรงิ หรอืใบขบัขีต่ัวจรงิ เพือ่ใชเ้ชค็อนิบตัรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

2.ส าหรับเด็ก บตัรประชาชนตวัจรงิ หรอืส าเนาใบสตูบิตัร เพือ่ใชเ้ชค็อนิบตัรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู,โทรศัพทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อปุกรณ กนัแดด,รม่พับ,เสือ้กนัหนาว,ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพสูระผม,ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ สายการบนิไทยสมายล ์(THAI SMILE) WE พรอ้มน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. 

2.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง/คัน  ทอ่งเทีย่วตามรายการ 

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

4.คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

5.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

7.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

8.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

9.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

10.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  



 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทัวรแ์ลว้ กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น และท าการช าระคา่มดัจ าทัวร ์ทา่นละ 5,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ กต็อ่เมือ่มกีาร วางเงนิมดัจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 

   จองทัวร ์จงึจะถอืวา่ไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ ทีน่ั่งจะไมถ่กูตดั 

3.กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

4.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วันเป็นอยา่งนอ้ย  

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรอืเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต ิและเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


