MAGIC ON TOUR

มี ค วามภูมิ ใจเสนอโปรแกรมท องเที่ย วบนเส น ทางมหั ศ จรรย

4 วั น 3 คื น

ณ “ เมืองเชียงใหม นครพิงคลานนาไทย ”
เที่ยวสนุกครบรส พักผอนสบาย ชมความงามผลงานธรรมชาติสราง
ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท หนาวสุดในสยาม สักการะพระธาตุเจดียคู ชมน้ําตกสวยวชิรธาร สิริภูมิ ไหวพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ดอยสุเทพ วัดเจดียหลวง เที่ยววอรคสตรีทฮิปแนวใหม ใจกลางเมือง ถนนนิมานเหมินทร จุใจของฝากพื้นเมือง
ทองเที่ยวชิวๆ ณ โครงการบานขางวัด ถนนนิมมานเหมินทร ไหวพระขอพรที่วัดอุโมงค วัดพระธาตุดอยคํา หลวงพอทันใจ
เติมเต็มทริปเที่ยวของทานดวยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเดนดวยอาหารทองถิ่น รวมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศกมืออาชีพ
ที่คอยดูแลเอาใจใสทานตลอดการเดินทางแลวคุณจะรูวา “ มหัศจรรยของความฝนไมใชสิ่งที่แตะตองไมไดอีกตอไป ”
กําหนดการเดินทาง : ( กรุ๊ ปเหมาตังแต่ 2 ท่ านขึนไป ออกเดินทางได้ ทุกวัน )
TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทาง พระตําหนักภูพงิ ค์ ราชนิเวศน์ - พระธาตุดอยสุ เทพ - โครงการบ้ างข้ างวัด - วัดอุโมงค์ - ถ.นิมานเหมินทร์ - ขันโตกดินเนอร์
08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชี ยงใหม่ ที มงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรั บและอํานวยความสะดวกท่ านในเรื" องกระเป๋ าสัมภาระ
จากนั'นออกเดินทางโดยพาหนะท้องถิ"น สู่ ดอยสุ เทพ ( สายการบิน……….. )
09.00 น. นําท่านเที"ยวชมความงามของ พระตําหนักภูพิงค์ ราชนิเวศน์ สถานที"ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ในยามที"เสด็จแปรพระราชฐานมา
เชียงใหม่ นําท่านชมดอกไม้เมืองหนาวหายากหลากหลายสายพันธุ์และรื" นรมย์กบั สวนดอกกุหลาบนานาชนิด
10.30 น. จากนั'นสักการะ พระธาตุดอยสุ เทพ พระอารามหลวง ตั'งอยูบ่ นยอดดอย เป็ นพระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ ชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ในมุม
สูง พร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. หลังอาหารท่องเที" ยวต่อสู่ โครงการบ้ างข้ างวัด สถานที" ท่องเที"ยวแห่ งใหม่สไตล์พ'ืนเมือง ภายในจะมีร้านค้าลักษณะเป็ นบ้านไม้ 2 ชั'น
ตกแต่งด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่ให้ดูร่มรื" น ขายของแฮนด์เมด มีโซนร้านอาหาร และร้านกาแฟ
15.00 น. จากนั'นนําท่านเยี"ยมชม วัดอุโมงค์ วัดเก่าแก่ของเชี ยงใหม่ ที" มีจุดเด่นอยู่ที"อุโมงค์ที"สามารถเดิ นเชื" อมต่อกันได้ นําท่ านเข้าไปสักการะ
พระพุทธรู ปที"ประดิษฐานอยูภ่ ายใน รอบๆบริ เวณวัดท่านจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความร่ มรื" นที"ถูกปกคลุมไปด้วยตันไม้ใหญ่มากมาย
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16.00 น. นําท่านเยี"ยมชม ถนนนิมานเหมินทร์ ย่านฮิ ปสรี ทชื" อดังของเมื องเชี ยงใหม่ ถนนสายการค้าและบันเทิ งเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ
ที"พกั และร้านอาหารแนวๆ มากมาย โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมและไอเดียสร้างสรรค์
17.00 น. นําท่าน Check In เข้าที"พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า อิสระเชิญท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. จากนั'นคณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี'ของทางโรงแรม นําท่านไปรับประทานอาหารคํ"า (2) สไตล์ ขันโตกดินเนอร์ อิ"มอร่ อยกับอาหารพื'นเมือง
ทางเหนือแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี ลา้ นนา
21.30 น. หลังอาหารนําท่านกลับที"พกั พักผ่อน คืนนี'นอนหลับฝันดี ราตรี สวัสดิI
วันทีส; องของการเดินทาง

เชี ยงใหม่ - ยอดดอยอินทนนท์ - อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ - พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล- พระธาตุ
ภพลภูมสิ ิริ - สถานีเกษตรโครงการหลวง - นําตกสิริธาร - นําตกวชิรธาร - ตลาดไนท์ เชียงใหม่

07.00 น. อรุ ณสวัสดิIยามเช้า บริ การอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
08.00 น. หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
10.00 น. นําท่านท่องเที"ยวไปยังจุดที"สูงที"สุดของประเทศ ณ ยอดดอยอินทนนท์ หรื อ ดอยที"มีสมญาณามว่าหลังคาแห่ งสยาม เพราะเป็ นส่ วนหนึ" ง
ของเทือกเขาหิ มาลัยซึ" งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน พม่า และมาสิ' นสุ ดที"นี" จากความสู งที"ยอดดอย 2,565 เมตร จากระดับนํ'าทะเล
และเป็ นประตูสู่เทือกเขาหิ มาลัยอีกด้วย มีสภาพภูมิประเทศที"หลากหลาย ทั'งป่ าดงดิบ และป่ าสน ป่ าเบญจพรรณ อากาศหนาวเย็นตลอด
ทั'งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั'งวันและบางครั'งนํ'าค้างกลายเป็ นนํ'าค้างแข็ง
11.00 น. จากนั'นนําท่ านเดิ นทางไปนมัส การพระธาตุเจดี ยค์ ู่ พระธาตุ เจดีย์นภเมทนีด ล และ พระธาตุน ภพลภู มิสิริ ที" ต' ังเด่ นเป็ นสง่ าอยู่บ น
ดอยอินทนนท์ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามและเก็บภาพความประทับใจได้ ณ จุดชมวิวบนพระธาตุ
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนําท่านไปชมดอกไม้เมืองหนาวภายใน สถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ อีกหนึ" งสถานี วิจยั ของมูลนิ ธิโครงการหลวง
ที"รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว พืชผัก ไม้ผล รวมถึงสัตว์น' าํ บนพื'นที" สูงมาวิจยั และเปิ ดเป็ นสถานที" ท่องเที" ยว ด้วยที" นี"มี
ทัศนี ยภาพที"งดงามรายล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่มากมาย มีสภาพอากาศที" หนาวเย็นตลอดทั'งปี จึงทําให้มีนักท่องเที"ยวมาเยี"ยมชมความ
สวยงามของธรรมชาติ พร้อมแวะซื'อผักสด ผลไม้สด ที" ตลาดชาวเขา
14.00 น. จากนั'นนําท่านชมความอลังการของ นําตกสิ ริธาร และ นําตกวชิรธาร นํ'าตกที"มีขนาดใหญ่ที"เกิดจากลําห้วยแม่กลาง มีตน้ กําเนิ ดอยูบ่ น
ยอดดอยอินทนนท์ นํ'าตกวชิรธารเป็ นนํ'าตกที"มีความสวยงามมีหน้าผาสูง ตัวนํ'าตกมี 1 ชั'น นํ'าเบื'องบนไหลลงสู่ แอ่งนํ'าเบื'องล่าง ด้วยความ
สูงของนํ'าตกถึง 70 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
17.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเชียงใหม่
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร
19.00 น. หลังอาหารนําท่านไปช้อปปิ' ง ตลาดไนท์ พลาซ่ า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ( ตามวันที;ตลาดเปิ ด ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื' อสิ นค้า
พื'นเมืองขึ'นชื"อที" กาดคนเดิน จากนั'นนําท่านกลับเข้าที"พกั พักผ่อน คืนนี'นอนหลับฝันดี ราตรี สวัสดิI
20.00 น. หลังอาหารนําท่านกลับที"พกั พักผ่อน คืนนี'นอนหลับฝันดี ราตรี สวัสดิI
วันทีส; ามของการเดินทาง

วัดบ้ านเด่ นสะหลีศรีเมืองแกน - สวนพฤกษศาสตร์ - ม่ อนแจ่ ม - สักการะสิ;งศักดิ?สิทธิ?ในเมือง
หรือ เทีย; วผจญภัย - ตลาดไนท์ เชียงใหม่

08.00 น. อรุ ณสวัสดิI บริ การอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
09.00 น. นําท่านไปท่องเที"ยวต่อสู่ วัดบ้ านเด่ นสะหลีศรีเมืองแกน ตั'งอยูบ่ นเนิ นเขาเตี'ยๆ สภาพแวดล้อมประกอบด้วยภูมิทศั น์ที"สวยงาม มีรูปแบบ
สถาปั ตยกรรมที"ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะล้านนา ทําให้วดั แห่งนี'มีความสวยงามวิจิตรตระการตาเป็ นอย่างมาก
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12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. นําท่านเที"ยวชม สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ?ิ เดินเล่น Canopy walkway หรื อ ทางเดินลอยฟ้ าเหนือเรื อนยอดไม้ที"ยาวที"สุด
ใน ประเทศไทย ด้วยระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสู งกว่า 20 เมตร โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงสร้าง
ทํามาจากเหล็กกล้า แข็งแรง บางช่วงยังมีกระจกใส สามารถมองเห็นลงไปด้านล่างได้ ที"นี"เป็ นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย
ที"มีการบริ หารจัดการตามมาตรฐาน สากล มีจุดมุ่งหมายเพื"อศึกษาวิจยั และให้ความรู ้ทางด้านพฤกษศาสตร์
14.00 น. นําท่านชมความสวยงาม ณ ม่ อนแจ่ ม ชมสวนดอกไม้บนดอยสูง พร้อมชมวิวเมืองเชียงใหม่ ซึ" งอยูใ่ นความดูแลของมูลนิ ธิโครงการหลวง
นอกจากสวนดอกไม้แล้ว ยังมีแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาวหลายชนิด เช่น พริ กหวาน สตอเบอรี" ฯลฯ ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง
16.00 น. จากนั'นนําท่านไปสักการะสิ" งศักดิIสิทธิI พระธาตุเจดียห์ ลวง องค์ใหญ่ที"สุดแห่งอาณาจักรล้านนา ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ชม วัดพระสิ งห์
วรวิหาร ประดิษฐานพระสิ งห์ เชียงแสนสิ งห์หนึ"ง (พระพุทธสิ หิงค์)
หรื อ หากท่ านต้ องการเที;ยวผจญภัยธีมปาร์ คแบบธรรมชาติ สนุกสนานกับกิจกรรม นั;งรถไฟรางไม้ Jungle Coaster สุ ดมันส์ ไปกับ
กิจกรรมท้ าความเร็วบนเครื;องเล่ นทีท; าํ จากไม้ ให้ คุณได้ นั;งแล้ วไถลลงมาตามรางเลื;อน จากที;สูง ลงสู่ ที;ตํ;า ซึ;งความสนุกอยู่ที;เราเคลื;อนตัว
ด้ วยความเร็ว ผ่ านโค้ งต่ างๆ ผ่ านวิวแมกไม้ ธรรมชาติ หรือ เลือกสนุกสุ ดมันส์ ห้ อย โหน โจน ทะยาน ไปกับกิจกรรม Zipline ใช้ ชีวิตติด
ล้ อเลื;อนไปบนเส้ นสลิงที;แข็งแรงแล้ วปล่ อยตัวไหลไปจากต้ นไม้ หนึ;งไปสู่ อีกต้ นหนึ;ง หรื อ กิจกรรมอื;นๆอีกมากมาย อาทิ รถภู เขาม้ ง
เอ็กซ์ ตรีมสุ ดมันส์ , QuickJump ดิง; ลงมาจากทีส; ู ง ( อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวมค่ าเครื;องเล่ นแนวผจญภัยธีมปาร์ ต่างๆ )
17.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านกลับที"พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริ การอาหารเย็น (8) ณ ห้องอาหาร
19.00 น. หลังอาหารนําท่านไปช้อปปิ' ง ตลาดไนท์ พลาซ่ า / ถนนวัวลาย / ประตูท่าแพ ( ตามวันที;ตลาดเปิ ด ) อิสระให้ท่านเลือกชมและซื' อสิ นค้า
พื'นเมืองขึ'นชื"อที" กาดคนเดิน จากนั'นนําท่านกลับเข้าที"พกั พักผ่อน คืนนี'นอนหลับฝันดี ราตรี สวัสดิI
20.00 น. หลังอาหารนําท่านกลับที"พกั พักผ่อน คืนนี'นอนหลับฝันดี ราตรี สวัสดิI
วันทีส; ี;ของการเดินทาง

โครงการบ้ านข้ างวัด - วัดอุโมงค์ - วัดพระธาตุดอยคํา - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - สนามบินเชียงใหม่

08.00 น. อรุ ณสวัสดิI บริ การอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
09.00 น. จากนั'นนําท่านเดินทางสู่ โครงการบ้ านข้ างวัด แหล่งช้อปปิ' งสไตล์พ'ืนเมือง ภายโครงการจะมีร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ , ร้านอาหาร
ร้านขายของแฮนด์เมด ซึ"งหน้าโครงการจะมีลานกว้างไว้สาํ หรับให้ผูค้ นในชุมชนมาทํากิจกรรมกลางแจ้งกัน ซึ" งโครงการนี' มีตน้ ไม้เยอะ
ร่ มรื" น ซึ"งตัวของร้านค้าต่างๆกันจะเป็ นลักษณะบ้านไม้ 2 ชั'น ซึ"งดูแล้วเหมือนหมู่บา้ นในสมัยก่อน
10.00 น. จากนั'นนําท่านไปเดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย ์ สัมผัสศิลปะพุทธ แบบลังกาวงศ์ในวัดที"ร่มรื" น ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อีกหนึ" งวัด
เก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ ที"มีเอกลักษณ์หนึ"งเดียวไม่เหมือนใครจริ งๆ ด้วยการสร้างอุโมงค์กลางป่ าอันร่ มรื" น
11.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (10) ณ ห้องอาหาร
12.00 น. หลังอาหารนําท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยคํา ขอพรหลวงพ่อทันใจ ซึ" งวัดพระธาตุดอยคํา ตั'งอยูบ่ นดอยคํา มีอายุกว่า 1,300 ปี
และถือว่าเป็ นวัดเก่าแก่ที"สุดในจังหวัดเชียงใหม่
14.00 น. ก่อนอําลาเชียงใหม่นาํ ท่านแวะเที"ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรื อชื"อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์
จัดสร้างขึ'นเนื"องในวโรกาสที"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที" 9 มิถุนายน 2549 และทรง
เจริ ญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที" 5 ธันวาคม 2550 เป็ นแหล่งท่องเที"ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้พืชสวนโลก มีการจัด
แสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื"นๆ ภายในพื'นที"มีการจัดภูมิสถาปั ตย์อย่างสวยงาม
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16.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
17.00 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ ส่งท่านเหิ รฟ้ าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิม' และความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
( สายการบิน …….. )
** โปรแกรมอาจมีการเปลี"ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั'งนี'ข' ึนอยูก่ บั ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ **
** ทริ ปท่องเที"ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสําหรับนักท่องเที"ยวที"มีใจรักและมีจิตสํานึกดี **

ผู้เดินทาง 2-3 ท่ าน

ผู้เดินทาง 4-5 ท่ าน

ผู้เดินทาง 6-7 ท่ าน

ผู้เดินทาง 8 ท่ านขึนไป

12,499

8,499

7,199

6,499

• พักเดี;ยวเพิม; ท่ านละ 2,200
บาท
++ เดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดยาว เพิม; ท่ านละ 500 บาท ++

•
•
•
•

ค่ารถตู ้ VIP ปรับอากาศนําเที"ยวตลอดการเดินทาง ( Driver Guide ) ( กรณี จาํ นวนคนน้อยอาจใช้รถยนต์แบบ 7 ที"นง"ั หรื อรถยนต์แบบ 5 ที"นง"ั )
ค่าที"พกั 3 คืน ที"เชียงใหม่ โรงแรมระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี นํ'าอุ่น ห้องนํ'าในตัว )
ค่าอาหาร 10 มื'อ ตามที"ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที"ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ เงื"อนไขตามกรมธรรม์

•
•
•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ"ม 7% ( ใบเสร็ จที"ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหกั ณ ที"จ่าย 3% ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที"ยว
ไม่รวมค่าตัว_ เครื" องบินไป-กลับ ต่อ ท่าน
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•
•
•
•
•

ไม่รวมค่ารถรางขึ'น-ลง พระธาตุดอยสุเทพ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋ า ( เป็ นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ท' งั นี'ข' ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื" องดื"มๆที"สง"ั เพิ"มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที"ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสําหรับชาวต่างชาติ

กรุ ณาวางเงินมัดจําท่ านละ 2,000 บาท สํ าหรับทัวร์ ในประเทศ และท่ านละ 5,000 บาท สํ าหรับทัวร์ ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์
ทังหมด ภายใน 3 วัน หลังจากทีท; ่ านทําการจอง เลือกชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี หรือ นําจ่ ายทีอ; อฟฟิ ศ
• ยอดเงินทังหมดหลังจากหักค่ ามัดจําแล้ วจะต้ องชําระก่ อนวันเดินทาง อย่ างน้ อย 2 อาทิตย์
** หมายเหตุ ทางเราขอสงวนสิ ทธิ? ที;นั;งสํ าหรั บท่ านที;ชําระเงินมัดจําแล้ วเท่ านัน และสํ าหรั บลูกค้ า MAGICONTOUR ที;ชําระค่ าบริ การ
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากทีท; ่ านโอนเงินแล้ วกรุณา ส่ งใบ PAY –IN มาที; E-MAIL หรือ LINE ID : MAGICONTOUR **

•
•
•

•

ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ าทัวร์ ทงหมด
ั
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15– 30 วัน ขอสงวนสิทธิ?ในการคืนค่ ามัดจําทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7– 14 วัน คิดค่ าใช้ จ่าย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิ?ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่ จาํ นวนตํา; กว่ า 2 ท่ าน
หากคณะเดิน ทางตํ;า กว่ า ที;กําหนด และทางคณะผู้ เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีที;จ ะชํ า ระค่ า บริ ก ารเพิ;ม เพื;อ ให้ ค ณะเดิน ทางได้ ท างเรายิน ดี
ทีจ; ะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่ านและคณะ
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