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ทวัรเ์ทศกาล..ประเพณี 
ชมทะเลบวัแดง-อดุรธานี 4วนั 2คืน 

วดัป่าภกูอ้น-พระพทุธไสยาสนหิ์นอ่อน-อทุยานภพูระบาท-หอนางอษุา-ตลาดผา้นาขา่ 
หลวงพ่อพระใส-ตลาดท่าเสด็จ-วดัโพธ์ิสมภรณ-์ศนูยว์ฒันธรรมไทยจีน-ชมทะเลบวัแดง 

 

เดนิทางโดย รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง หรอืรถบสัปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง 

พัก โรงแรม จังหวดัอดุรธาน ี2คนื 

เดนิทางทกุวันพฤหัสบด ี และวันหยดุนักขตัฤกษ์ 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

วันทีเ่ดนิทาง  
10-13,17-20,24-27 มกราคม ,31 มกราคม – 3 กมุภาพันธ ์2562                              6,900.- 

7-10,14-17,21-24 กมุภาพันธ ์,28 กมุภาพันธ ์– 3 มนีาคม 2562                              6,900.- 

7-10,14-17,21-24,28-31  มนีาคม  2562                                                                      6,900.- 

วนัแรก        กรงุเทพฯ-อดุรธาน ี

20.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย สถานนบีรกิารน ้ามนั ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกบัสนามกฬีา 

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

21.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง บรกิารท่านดว้ย

เครือ่งดืม่บนรถ แลว้เชญิทา่นพักผอ่ยบนรถตามอธัยาศัย 

วนัทีส่อง     วดัป่าภกูอ้น-พระพทุธไสยาสนห์นิออ่นขาว-อทุยานภพูระบาท-หอนางอสุา-ผา้ไหมบา้นนาขา่ 

06.00 น. รุง่อรณุที ่จังหวัดอดุรธาน ีบรกิารอาหารเชา้(1) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอนายงู 

10.00 น. เขา้ชม วัดป่าภกูอ้น พทุธอทุยานทีส่ าคัญทางภาคอสีาน ชมพระวหิารทีส่วยสดงดงาม ตดิตาตรงึใจเป็น 

อยา่งยิง่ ภายในประดษิฐาน พระพทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามณีุ  ทีม่พีทุธลักษณะทีง่ดงามวจิติร 

แกะสลักดว้ยหนิออ่นสขีาว จากประเทศอติาล ีมคีวามยาวถงึ 20 เมตร ถอืไดว้า่เป็นเอกลักษณ์ทางพทุธ 
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ศลิป์แหง่สมยัรัชกาลที ่9 โดยเฉพาะ  ใหท้า่นไดส้กัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล จนถงึเวลานัดหมาย 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร อ.บา้นผอื 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานแหง่ชาตภิพูระบาท  ทีป่รากฏรอ่งรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย ์มาตัง้แต ่

สมยักอ่นประวัตศิาสตร ์ราว 2,000-3,000 ปี มคีวามเกีย่วโยงกนักบันทิานพืน้บา้น “นางอษุาและทา้วบา 

รส”  ชมโบราณสถานตามเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อาท ิหอนางอสุา คอกมา้ทา้วบารส วัดพอ่ตา วัดลกูเขย 

หบีศพนางอษุา และยงัมภีาพเขยีนส ีทีป่รากฏทีถ่ ้าวัว ถ ้าคน สมยักอ่นประวัตศิาสตร ์ 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่อดุรธานี แวะ บา้นนาขา่ แหล่งหัตถกรรมทีท่ีช่ ือ่ของอดุรธานี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ผา้ไหมคณุภาพดจีากแหลง่ผลติ ทีม่มีากมายใหท้า่นเลอืก 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร  

19.00 น. เขา้สู่ทีพั่ก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อุดรธานี หรอืเทยีบเท่า เช็คอนิเขา้สู่ทีพั่ก พักผ่อนยามค ่าคนื หรอืจะ

เดนิเลน่ยามค ่าคนื ทีแ่หลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง UD Town ไดต้ามอสิระ   

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อดุรธาน ีหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม     กรมหลวงประจกัษฯ์-หลงพอ่พระใส-ตลาดทา่เสด็จ-ศาลหลกัเมอืง-ศาลเจา้ปู่ ยา่-ศนูยว์ฒันธรรม     
                 ไทยจนี 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. สักการะ อนุสาวรยีพ์ระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิปาคม ผูร้เิร ิม่การต่อตัง้ จังหวัดอุดรธาน ี

นับเป็นรากฐานความเจรญิรุ่งเรอืงของจังหวัดในปัจจุบัน พระเกยีรตคิุณและพระกรุณาธคิุณทีไ่ดท้รงมตี่อ

ชาวเมอืงอดุรธาน ีใหท้า่นขอพร “เกีย่วกบัความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นการงาน” 

09.00 น. เดนิทางสู ่จังหวัดหนองคาย 

10.00 น. เดินทางถงึ วัดโพธิช์ัย น าท่านกราบสักกระ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัด

หนองคาย ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและน่าอัศจรรย์ยิง่นัก และเป็นที่เคารพนับถือของชาว

หนองคาย เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

11.00 น. น าทา่นสู ่ตลาดทา่เสด็จ รมิแมน่ ้าโขง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมววิของแมน่ ้าโขงและประเทศลาว ถ่ายรูปเป็น

ทีร่ะลกึ บรเิวณป้ายพญานาค “ตลาดท่าเสด็จ สดุเขตแดนทีห่นองคาย”  และเลอืกซือ้สนิคา้ทีต่ลาดท่า

เสด็จ บรเิวณ ณ ตลาดทา่เรอื ซึง่เป็นอาคารเกา่ทีถ่กูอนุรักษ์ไว ้ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆมากมาย ผา้พืน้เมอืง และ

สนิคา้พืน้เมอืง มมุถา่ยรปูเก๋ๆ  และเชญิทา่นเดนิเลอืกซือ้ในตลาดตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร  

13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่จังหวัดอดุรธาน ี

14.00 น. น าทา่นสกัการะ ศาลหลักเมอืงอดุรธาน ีอกีสถานทีท่ีไ่มค่วนพลาดในการเยอืนอดุรธาน ีถอืวา่เป็นหนึง่ใน

สถานทีศ่กุดิส์ทิธิข์องเมอืงอดุรธาน ี

14.30 น. น าทา่นสู ่วดัโพธสิมภรณ์ พระอารามหลวงทีส่ าคญั น าทา่นชม พระพทุธรปูทองส ารดิ เป็นพระพทุธรปูปาง

มารวชิยั (หลวงพอ่พระพทุธรัศม)ี อายกุวา่ 600 ปี และกราบสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์ ืน่ๆภายในวัด 

15.30 น. จากนัน้น าท่าน ไหว ้ศาลเจา้ปู่ -ย่า สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ี่ชาวอุดรนับถอื ตัง้อยู่รมิหนองบัว แลว้น าท่านสู ่

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ชมพพิธิภัณฑท์ี่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชือ้สายจีนใน

จังหวัดอดุรธานี และเรือ่งราวของนักปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ่ “ขงจือ้” ภายในมสีวนทีร่่มรืน่ดว้ยการตกแต่งแบบ

จนี บอ่ปลาคราฟจักรพรรดขินาดใหญ ่ 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(6) ทีร่า้นอาหาร แลว้กลับเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นยามค ่าคนื  

ทีพ่ัก โรงแรม เพรสซเิดน้ท ์อดุรธาน ีหรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง       

กมุภวาปี-หนองหาน-ลอ่งเรอืชมทะเลบวัแดง-ขอนแกน่-สระบรุ-ีกรงุเทพฯ 

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเดยีม อ.กมุภวาปี 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอืบา้นเดยีม อ.กมุภวาปี น าทา่นลงเรอืทอ้งแบน(ล าละ 8-10 ทา่น) ลอ่งบงึหนองหาน  

ชมดอกบัวแดง ในบงึน ้าจดืธรรมชาตทิีพ่รอ้มใจกันบานสะพร่ังเต็มบงึหนองหาน สดุลูกหูลูกตา เป็นทีม่า

ของค าว่า “ทะเลบัวแดง” เป็นภาพที่น่าประทับใจยิง่นัก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นที่ระลกึ ระหว่างการ

ลอ่งเรอื  ชว่งเวลาในการชม เวลา 07.00 – 10.00 น. เป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จ.ขอนแกน่ 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ แวะใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากที ่มวกเหล็ก อาท ิกระหรีพั่บทีข่ ึน้ชือ่  
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18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(9) ทีร่า้นอาหาร อ าเภอปากชอ่ง 

22.30 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
10-13,17-20,24-27 มกราคม ,31 มกราคม – 3 กมุภาพันธ ์

2562, 7-10,14-17,21-24 กมุภาพันธ ์,28 กมุภาพันธ ์–   

3 มนีาคม 2562, 7-10,14-17,21-24,28-31  มนีาคม  2562 

ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 7,900.- 
เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 7,900.- 
เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 7,900.- 
เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 7,400.- 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ ทา่นละ 1,200.- 
หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู,โทรศัพทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อปุกรณ์กนัแดด,รม่พับ,เสือ้กนัหนาว 

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

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 9 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.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 2,000 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 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย เนือ่งจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพั่ก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ทา่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์
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3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต ่า 8 ทา่น/รถบสัปรับอากาศ ขัน้ต ่า 30 ท่าน) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทัวร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   ส าคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ   

   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ 

   สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวผู ้   

  เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น 

   ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนือ่งจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละทีต่่างกัน อาท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่ (Twin/Double) หรอืหอ้งพัก 3 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมโีรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ ในการพาทา่นและ

ครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้และหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ ทา่นจะไดรั้บความสะดวกสบายและประทับใจกบัการ

บรกิารในครัง้นี ้


