
 

 

 

 

 

Tour Code : TMLEI-BS003 
 

เบ่ิงอีสาน..แซ่บนวั 
เชียงคาน-ภปู่าเปาะ-ฟจิูเมืองเลย 3วนั 2คืน 

วดัเนรมิตวิปัสนา-พระธาตศุรีสองรกั-พิพิธภณัฑผี์ตาโขน-ถนนคนเดินเชียงคาน 

ชมวิวภทูอก-แกง่คดุค ู-้พระใหญ่ภคูกง้ิว-ภปู่าเปาะ(ฟจิูเมืองเลย)-สวนหินผางาม 

 
เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 

พัก บา้นพัก อ.เชยีงคาน 1 คนื ,โรงแรม จ.เลย 1 คนื 

เดนิทางทกุวันศกุร ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดนิทาง  
21-23 กมุภาพันธ,์28 กมุภาพันธ ์-01 ม.ีค. 2563 6,700.- 
06-08,13-15,20-22,27-29 ม.ีค. 2563 6,700.- 
03-05 เม.ย. 2563 6,700.- 
10-12,12-14 เม.ย. 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 6,900.- 
17-19,24-26 เม.ย. 2563 6,700.- 
01-03(วันแรงงาน),08-10,15-17,22-24,29-31 พ.ค. 2563 6,700.- 
วันแรกของการเดนิทาง     
กรุงเทพฯ-หลม่สกั-ดา่นซา้ย-วัดเนรมติวปัิสนา-พระธาตศุรสีองรกั-พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน-เชยีงคาน 

06.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามนั ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่  อ.หลม่สกั โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง(1) 

ขนมปัง+น ้าผลไม ้ และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนตามอัธยาศยั 

กลางวัน ถงึ อ.หลม่สกั บรกิารอาหารกลางวนั(2) ทีร่า้นอาหาร อ.หลม่เกา่ ล ิม้รสเสน้ขนมจนีสมุนไพรหลากหลายส ี 

พรอ้มน ้ายา 3 อย่าง,ไขต่ม้,ลกูช ิน้ปลาลวก,หมยู่างทีเ่ตมิไดจ้นอิม่  

13.00 น. เดนิทางสู ่อ.ดา่นซา้ย ตามเสน้ทางทีล่ดัเลาะไปตามไหลเ่ขา 

14.00 น. น าทา่นเทีย่วชม วัดเนรมติวปัิสนา ทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขา ใหท้า่นนมัสการ “พระพุทธชนิราชจ าลอง” ชม 



 

 

 

 

 

สถาปัตยกรรมภายในวัดทีส่รา้งจากศลิาแลง ทีด่สูวยงามแปลกตา ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระ 

วหิารทีส่วยงาม แลว้น าทา่นสกัการะ พระธาตศุรสีองรัก ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งทีค่ลา้ยกบัองคพ์ระธาต ุ

พนม เป็นพระธาตทุีส่รา้งข ึน้เพือ่เป็นสกัขพียานแห่งไมตร ี ในการชว่ยเหลอืกนั ระหว่างกรุงศรอียุธยาและ 

กรุงศรสีตันาคนหุต(ลาว) กรุณางดแตง่กาย สแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตศุรสีองรัก   

15.00 น. น าทา่นชม พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน ทีว่ัดโพนชยั ชมรูปแบบของหนา้กากผตีาโขนตา่งๆ ทีม่สีสีนัสวยงาม  

เรือ่งราวความเป็นมาของประเพณีผตีาโขน หนึง่เดยีวในเมอืงไทย 

15.30 น. เดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน เมอืงน่ารักทีเ่งยีบสงบรมิแม่น ้าโขง ทีย่ังคงความสวยงาม   

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมเชยีงคานแกรนด ์หรอืเทยีบเทา่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่(3) ทีร่า้นอาหาร หลงัอาหารใหท้า่นเดนิเทีย่ว ถนนคนเดนิเชยีงคาน บนถนนชายโขง 

ทีม่รีา้นคา้มากมาย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้และของทีร่ะลกึตา่งๆตามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรม เชยีงคานแกรนด ์หรอืเทยีบเทา่  

วันทีส่องของการเดนิทาง     
ตกับาตรขา้วเหนียว-ชมววิภทูอก-วัดศรคีนุเมอืง-แกง่คดุคู-้พระใหญ่ภคูกงิว้-วัดภชูา้งนอ้ย-เลย 

05.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ทีส่ดใส แลว้เดนิทางสูถ่นนชายโขง เพื่อร่วมท าบุญตกับาตรยามเชา้ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์

ของชาวเชยีงคาน ตกับาตรขา้วเหนียว ณ ถนนชายโขง 

(คา่ขา้วเหนียวชดุละประมาณ 50-60 บาท ไม่รวมอยู่ในคา่บรกิารทวัร)์ 

06.30 น. น าท่านขึน้รถสองแถวทอ้งถิน่ ข ึน้สู ่ภทูอก ภูเขาทีไ่ม่สงูมากนัก เป็นทีต่ัง้ของสถานีทวนสญัญาณทโีอท ี

และเป็นจุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงเชยีงคาน สามารถชมววิแม่น ้าโขงไดโ้ดยรอบ 

ในชว่งฤดหูนาว ทา่นสามารถชมทะเลหมอกทีส่วยงามไดจ้ากบนยอดภทูอก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีร่า้นอาหาร แบบเชยีงคาน 

(บรกิารทา่นดว้ย ขา้วเปียกเสน้+โจ๊กหมู+และน ้าดืม่ ทา่นละ 1 ชดุ) 

09.00 น. กลบัเขา้สูท่ีพ่ัก ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั เก็บสมัภาระ  

10.00 น. อ าลาทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางสู ่แกง่คดุคู ้

10.30 น. เทีย่วชม วัดศรคีนุเมอืง แหลง่รวมศลิปะลา้นนาและลา้นชา้ง อุโบสถและพระประธานมลีกัษณะคลา้ยที ่

วัดเชยีงทอง ทีเ่มอืงหลวงพระบาง มอีงคพ์ระธาตสุเีหลอืงตัง้เดน่อยู่กลางวัด  

11.00 น. น าทา่นชม แกง่คดุคู ้ ชม แกง่หนิกลางล าน ้าโขง จุดชมทวิทศันข์องแมน่ ้าโขงทีง่ดงามแห่งหนึง่ และให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงเป็นของฝาก อาท ิ ผา้นวมเชยีงคาน,มะพรา้วแกว้ ทีเ่ป็น 

สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเชยีงคาน   

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(5) ทีร่า้นอาหาร รมิแกง่คดุคู ้

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่พระใหญ่ภคูกงิว้ หรอื “พระพทุธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ์” ตัง้อยู่ทีภ่คูกงิว้  

ประดษิฐานอยู่บนเนนิเขาบรเิวณปากล าน ้าเหอืงจรดกบัแม่น ้าโขง เป็นพระพุทธรปูปางลลีาประทานพร  

หลอ่ดว้ยไฟเบอรผ์สมเรซิน่สทีองทัง้องค ์สงู 19 เมตร สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล เนื่องใน 

วโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ครบ 6 รอบ   

15.00 น. น าทา่นสู ่วัดภชูา้งนอ้ย วัดทีป่ระดษิฐานพระใหญ่อกีองคแ์ห่งเมอืงเชยีงคาน นามว่า “พระพุทธศากยมุณี  

ศรเีชยีงคาน” พระพุทธรูปสทีองเดน่เป็นสง่าบนยอดภชูา้งนอ้ย สามารถชมววิของเมอืงเชยีงคานไดบ้นวัด 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงเลย  

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เลยวลิเลจ หรอืเทยีบเทา่   

ค า่ บรกิารอาหารค า่(6) ทีร่า้นอาหาร แลว้เชญิทา่นพักผ่อนยามค า่คนื ในบรรยากาศอันเงยีบสงบ 

ทีพ่ัก โรงแรม เลยวลิเลจ หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
เลย-ภปู่าเปาะ-ภหูอ(ฟจูเิมอืงเลย)-สวนหนิผางาม(คนุหมงิเมอืงเลย)-สระบุร-ีกรุงเทพฯ 

เชา้ ตืน่รับอรุณวันใหม่ บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. อ าลาทีพ่ัก น าทา่นเดนิทางสู ่อ.หนองหนิ  

08.00 น. เดนิทางถงึ ทีท่ าการภูป่าเปาะ ใหท้่านเขา้หอ้งน ้า แลว้เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถอีแต๊ก ของชาวบา้นใน

ชมุชน เดนิทางขึน้สู ่ภูป่าเปาะ เนนิเขาทีไ่ม่สงูมากนักประมาณ 900 เมตร น าท่านสูจุ่ดชมววิ ใหท้่านได ้



 

 

 

 

 

สมัผัสบรรยากาศสองขา้งทางทีส่วยงาม จนถงึจุดชมววิ ใหท้า่นชม ภูหอ ภเูขายอดราบทีส่วยงาม มองดู

คลา้ยกับภูเขาไฟฟูจ ิจงึไดช้ือ่ว่า “เป็นฟูจแิห่งเมืองเลย” ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม จากนัน้ชมววิ

แบบ 360 องศา บนยอดภปู่าเปาะทีส่วยงามจนหายเหนื่อยเลยทเีดยีว    

10.30 น. น าทา่นสู ่สวนหนิผางาม “คนุหมงิเมอืงเลย” โดยการ น่ังรถอแีตก๊อกีครัง้ เพือ่เขา้ชม สวนหนิผางาม ภเูขา

หนิรูปร่างแปลกตา ซึง่เป็นเขาหนิปูนใหญ่บา้งเล็กบา้งขึน้สลับกันไป ดูสวยงามแปลกตายิง่นัก พรอ้ม

พรรณไมห้ายากทีข่ ึน้แซมตามเขา ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตา่งๆ  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะเขา้หอ้งน ้าทีป๊ั่มน ้ามันเพือ่ความสะดวก ระหว่างทางแวะ 

ซือ้ของฝากที ่อ.มวกเหลก็  

ค า่ บรกิารอาหารค า่(9) ทีร่า้นอาหาร จ.สระบุร ี

20.00 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

21.30 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

 
หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 

สิง่ทีค่วรน ำตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มเีตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

21-23 กมุภาพันธ ์2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

28 กมุภาพันธ ์-01 ม.ีค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

06-08  ม.ีค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

13-15  ม.ีค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

20-22  ม.ีค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

27-29  ม.ีค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

03-05  เม.ย. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

10-12 เม.ย. 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,700.- 

12-14 เม.ย. 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,700.- 

17-19 เม.ย. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

24-26 เม.ย. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

01-03  พ.ค. 2563 

 (วันแรงงาน) 
6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

08-10 พ.ค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

15-17 พ.ค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

22-24 พ.ค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

29-31 พ.ค. 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 



 

 

 

 

 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 9 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา  

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

กำรจองทวัรแ์ละส ำรองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นรำยละเอยีดทุกขอ้หมำยเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 



 

 

 

 

 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 


