
 
  

 

 



 
  

 

 

 
 

04.30 น. พร้อมกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนินก

แอร์  โดยมีเจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

06.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จงัหวดัเชยีงราย ด้วยเที่ยวบิน DD100 

                   (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ช่ัวโมง 20นาที) ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งขาไปและกลบั 

 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงราย รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  วัดร่องขุ่น ชม

ความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่

ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการ

แต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความ

สวยงามแปลกตา และความงดงาม

ของภาพวาดฝาผนัง 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ • เชยีงราย • วดัรอ่งขุน่ • ไรบ่ญุรอด  • ภูชีฟ้า้                     

            (-/กลางวนั/เยน็) 

                                                                  

 



 
  

 

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

13.30 น. เข้าชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตาม

ความ เหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง 

กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพ้ืนที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีช่ือเสียง เช่น ข้าว

บาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บล็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม 

เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตร ผสมผสาน และพ้ืนที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้

ถ่ายภาพ ทางไร่จะมีรถน าเที่ยวแบบ ฟาร์มทัวร์ และชมวิว 360 องศา (ไม่รวมค่าตั๋วนั่งรถรางชม

ไร่ท่านละ 100 บาท) 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ภูชี้ฟ้า 

ค่ า เข้าที่พัก ภูชี้ฟ้าฮิลล์  หรือ เทียบเท่า พร้อมบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 



 
  

 

 
 

06.00 น.  ต่ืนเช้า น าท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า  เป็น

ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น อยู่ติดพรมแดนไทย-ลาว ค่ะ ต้ังอยู่ในอ าเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เพราะมีหน้าผาปลายยอดแหลม เป็นแนวยาวที่ชี้ไป

บนฟ้าทางฝั่งประเทศลาว เลยท าให้เป็นที่มาของช่ือ ภูชี้ฟ้า และจุดสูงสุดคือบริเวณจุดชมวิว 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางกลับ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก  

 
 

วนัที่สอง ชมพระอาทติยข์ึน้จดุชมววิยอดภชูีฟ้า้ • วนอทุยานถ้ าขนุน้ านางนอน • พระธาตดุอยตงุ •  พระ

ต าหนกัดอยตงุ • สวนแมฟ่า้หลวง • ถนนคนเดนิเชยีงราย                   (เชา้/กลางวนั/-) 

  

 



 
  

 

จากนั้น น าท่านชม อุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน เป็นถ้ าหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เช่ือว่า

เป็นถ้า ที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ชมรูปปั้นจ่าแซม นาวาตรีสมาน กุนัน จากฝีมือของ 

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาว เชียงราย และน าท่านสักการะเจ้าแม่นางนอน 

จากนั้นน าท่านชม สระมรกตถ้ าหลวงบ่อน้ าสีฟ้า ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณขุนน้ านางนอน 

  
 

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ดอยตุง อ.แม่จัน 

จากนั้น น าท่าน ชมพระต าหนักดอยตุง ซึ่งเคย

เป็นพระต าหนักของสมเด็จย่าที่ทรง

เคยประทับ พระต าหนักเป็นการ ปลูก

สร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับ

สวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระต าหนักจะ

มีดอกไม้เมืองหนาว ตกแต่งไว้อย่าง

สวยงาม จากนั้นใ ห้ท่ านได้อิ สระ

เพลิดเพลินไปกับอากาศดีๆและชมวิว

สวย น าท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาวที่หมุนเวียน

ปรับเปลี่ยนทุกฤดูกาลจากนั้น น าท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานที่มีความเป็นมา

ยาวนานและเก่าแก่ของจังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุที่ชาวเชียงรายให้ความเลื่อมใสและศรัทธา

และยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวปีกุน จากนั้น น าท่านเดินถนนคนเดิน เชียงรายไนท์

บาซาร์ อีกหนึ่งแหล่งช้อปของกินของฝากราคาถูก ที่นี่เป็นตลาดนัดยามเย็นที่เปิดบริการทุกวัน 



 
  

 

โดยจะเริ่มคึกคักในช่วงค่ าสามารถมาเดินเล่นลมเย็นกินนู่นชิมนี่ได้จนพุงกาง แถมยังได้ของฝาก

ของที่ระลึกเพียบ ทั้งสินค้าพ้ืนเมือง ของแฮนด์เมด งานประดิษฐ์ต่างๆ รวมถึงเส้ือผ้า กระเป๋า 

รองเท้า ราคาย่อมเยาว์ 

 **อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย** 

จากนั้น เข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะสเปซเชียงราย หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น.  น าท่านเดินทางสู่อ าเภอแม่จัน พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ต้ังอยู่บนเนินเขาปลูก

ต้นชา ลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร “คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบ

จากสถาปนิกไทย ที่คว้ารางวัลระดับโลก The Architizer A+Awords ที่ออกแบบให้เห็นวิวไร่ชา

ได้รอบทิศ และมีบริการ เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เมนูชา เช่น หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว 

ท่านสามารถเลือกมุมถ่ายภาพไร่ ชาสวยๆ ชิมชา ซื้อชาคุณภาพเป็นของฝากได้ด้วย 

 

วนัที่สาม ไรช่าฉยุฟง • พพิิธภณัฑบ์า้นด า • วดัหว้ยปลากัง้ • วดัรอ่งเสอืเตน้ • กรงุเทพฯ 

             (เชา้/กลางวนั/-) 

 



 
  

 

จากนั้น ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ช้ัน และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดนี้ 

วัดนี ้เริ่มก่อต้ังเป็นส านักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสว โส 

ได้เดินทางมา ปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้ เรื่อง

โหราศาสตร์ในการท านายทายทัก ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่น าไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของตน แล้วประสบความส าเร็จจึงมีคน มาท าบุญที่วัดแห่งน้ีมากขึ้น 

 
 

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

จากนั้น น าท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านด า สร้างขึ้น

โดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือ

ทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้าง

งานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้าน

ภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายช้ิน 

ลักษณะ ของ บ้านด าจะเป็นกลุ่มบ้าน

ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีด า โดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้าน ทั้งหมด 36 หลัง 



 
  

 

ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยัง ประดับ

ด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง  

จากนั้น  ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่ส าคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็น 

เอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ าเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือ

การรังสรรค์ ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูก

ศิษย์ของ อ.เฉลิม ชัย โฆษิตพิพัฒน์  

 
 

หลังจากนั้น แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ าพริกหนุ่ม  

17.30 น. เดินทางเข้าสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD109 

21.40 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



 
  

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

เริ่มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง 
รถตูป้รบั

อากาศ 
จ านวน 

ราคาตอ่ทา่น/ไมม่รีาคา

เดก็ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ธ.ค.65 30 ธ.ค.65 8 ทีน่ัง่ 16+1 10,999 1,500 

30 ธ.ค.65 01 ม.ค.66 8 ทีน่ัง่ 16+1 14,999 1,500 

31 ธ.ค.65 02 ม.ค.66 8 ทีน่ัง่ 16+1 14,999 1,500 

01 ม.ค.66 03 ม.ค.66 8 ทีน่ัง่ 16+1 11,999 1,500 

13 ม.ค.66 15 ม.ค.66 8 ทีน่ัง่ 16+1 11,999 1,500 

20 ม.ค.66 22 ม.ค.66 8 ทีน่ัง่ 16+1 10,999 1,500 

10 ก.พ.66 12 ก.พ.66 8 ทีน่ัง่ 16+1 9,999 1,500 

04 ม.ีค.66 06 ม.ีค.66 8 ทีน่ัง่ 16+1 9,999 1,500 

 

** การนัตีตัง้แต ่8 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์** 

 กรณกีรุป๊เดนิทางไมค่รบตามจ านวน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนัเดินทาง 

 
*กรณ ีพกั 3 ทา่น เสยีคา่บรกิารเพิม่หอ้งละ 500 บาท * 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาต๋ัวพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทาง

ได้ หากลูกคา้มีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ลูกคา้จะต้องท าการซื้อต๋ัว

เครื่องบินใหม่เท่านั้น 

 น้ าหนกักระเปา๋โหลดใต้ทอ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 กก. ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก.  

 โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นที่นอนเสริม 

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 



 
  

 

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม) 

**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพ่ิมได้ตามสินน้ าใจและความพึงพอใจของทุก

ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังกรณุาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื่อนไขดังกลา่วทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวคัซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทวัร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระกอ่น

การเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 



 
  

 

กรณียกเลิก :  

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัว

เครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียม,เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ  ค่า

มัดจ าต๋ัวเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า,ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ 

 ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ 

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 



 
  

 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ด้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 


