
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 16471 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เดินทาง :พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 



 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ–อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่                        

20.00 น. จดุนดัพบ :ป้ัม.ปตท.วิภาวดีรงัสิต (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).... เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่

9 ท่ีนัง่ เดินทางสู ่อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  

20.30 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

วนัท่ีสอง 

เชียงใหม–่จดุชมวิวกิว่แม่ปาน–ดอยอินทนนท–์พระมหาธาตนุภเมทนีดล&นภพลภมิูสิร–ิผาช่อ– 

พระธาตดุอยค า–อ่างเกบ็น ้าหว้ยตึงเฒ่า–มอ่นแจ่ม 

06.00 น. เดินทางถึงจดุชมวิวก่ิวแม่ปาน สมัผสัอากาศอนัหนาวเย็นของ อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อิสระใหท้่านท าภารกิจสว่นตวัแลว้รอชมพระอาทิตยข์ึน้ชว่งนีก็้จิบกาแฟแกห้นาวไปพลางๆกนักอ่น 

อิสระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางขึน้ส ู ่จดุท่ีสงูที่สดุของแดนสยาม ยอดดอยอิน

ทนนท ์ท่ีระดบัความสงู 2,565 เมตรจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ใหเ้วลาถ่ายรปูพอสมควร ดอยอิน

ทนนท ์เป็นสว่นหนึง่ของเทือกเขาหิมาลยั เป็นยอดดอยท่ีสงูที่สดุในประเทศ ดว้ยความสงู 2,565 

เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลางเท่านัน้ มีสภาพภมูิประเทศท่ีหลากหลาย ไมว่่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่า

สน ป่าเบญจพรรณ และยงัมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดหูนาวจะมีหมอกปกคลมุ

เกือบทัง้วัน ละบางครัง้น า้คา้งยงักลายเป็นน า้คา้แข็ง หรือแมค่ะนิง้ นอกจากนีย้งัมีสถานเีกษตรอิน

ทนนท ์และโครงการตา่งๆ จึงท าใหเ้กิดเป็นเสนห่ท่ี์ส าคญัของดอยแห่งนี้ น าท่านลงจากดอย และแวะ

นมสัการ พระมหาธาตนุภเมทนีดล และ พระมหาธาตนุภพลภมิูสิริ ถ่ายรปูวิวสวยๆ ดอกไม้

งามๆ กบับรรยากาศยามเชา้ ท่ีทา่นตอ้งประทบัใจอย่างแนน่อน ซ่ึงเป็น พระธาตคุู ่ท่ีกองทพัอากาศ

ไดส้รา้งถวายแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและพระบรมราชิน ีเนือ่งในวโรกาสทรงเจริญพระ

ชนมพรรษาครบ ๕ รอบ (60 พรรษา) มีลกัษณะที่งดงาม และตัง้อยู่ในต าแหนง่ท่ีสามารถมองลงมา

เห็น อ.แมแ่จ่ม ไดแ้บบกวา้งสดุลกูตา หากมีทะเลหมอกในชว่งเชา้ ท่ีนีก็่เป็นอีกหนึง่จดุท่ีสามารถชม

ทะเลหมอกไดอ้ย่างสวยงามอีกดว้ย จากนัน้เดินทางไป ผาช่อ อยู่ในเขต อ.ดอยหลอ่ ชมความงาม

ความมหศัจรรยเ์ป็นปรากฏการณต์ามธรรมชาต ิท่ีเกิดจากการกดัเซาะของลมฝน มีลวดลายที่

สวยงามและมีขนาดใหญ่ มีความสงูราว 30 เมตร ใหท้่านไดถ่้ายรปูและพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) 

บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางไป พระธาตดุอยค า เป็นวัดท่ีเกา่แกท่ี่สดุในจงัหวัดเชยีงใหม่ ใหท้่านได้

นมสัการอธิษฐานขอพร หลวงพ่อทนัใจ ท่ีมีชื่อเสียงโดง่ดงัมากดา้นใหโ้ชคลาภอย่างรวดเร็วกบัคน

ท่ีมาขอพร จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ม่อนแจ่ม อย ูใ่นเขต อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่  เป็นจดุชมวิวบน

สนัเขาและสามารถมองวิวภเูขาได ้360 องศา สมารถชมวิวพระอาทิตขึน้และตก ชมทะเลหมอก

ในชว่งฤดหูนาว มีบริการรา้นอาหาร มมุนัง่จิบกาแฟ และชาสมนุไพรสด 7 ชนดิ มีรา้นคา้ของที่ระลึก

ชมุชนจ าหนา่ยสินคา้ผลผลิตตามฤดกูาล และหว่างทางแวะอ่างเก็บน ้าหว้ยตึงเฒ่า พาทา่นชมหุ่น

ฟางคิงคองยกัษแ์ละกระท่อมกลางนา หุ่นคิงคองยกัษ ์พ่อ แม ่ลกู พรอ้มหนา้กนัทั้งครอบครวั   

ซ่ึงแตล่ะตวัจะมีบนัไดส าหรับขึน้ไปถ่ายภาพกบัตวัคิงคองไดอี้กดว้ย   

จากนัน้น าท่านเขา้ท่ีพกั ณ ม่อนหนาว มินิแคมป์ หรือเทียบเท่า ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รีสอรท์ เสิรฟ์หมกูระทะ เมนสูดุชิค (ม้ือท่ี 3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต!ุ!! ท่านสามารถไปสมัผสั เรียวกงัออนเซ็น ระดบั 5 ดาว ท่ีระดบัความสงู 1,200 เมตรเหนอื

ระดบัน า้ทะเล หนึง่เดียวในมอ่นแจ่ม ท่ี ออนเซ็ทแอทมอ่นแจ่ม #OnsenAtMoncham** 

***คา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการไมร่วมในรายการทวัร์ ออนเซนเปิดบริการ 08.00-22.00**            

 ราคาท่านละ 500 บาท (ราคานีร้วมล็อคเกอร,์ ผา้เช็ดตวั, น า้ดื่ม และผลิตภณัฑอ์าบน า้)** 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม 

นัง่ลอ้เลื่อนไม ้(ฟอมลูา่มง้)–พระธาตดุอยสเุทพ–น ้าพรุอ้นสนัก าแพง–แม่ก าปอง-ขนัโตก+โชว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (ม้ือท่ี 4) 

08.00 น. พาท่านชมงานหตัถกรรมชาวเขา และลอ้เลื่อนไม ้(ฟอมลูา่มง้) ใหน้กัท่องเท่ียวไดล้องขบั นัง่ลอ้เลื่อน

ไม ้(ฟอมลูา่มง้) และใหท้่านไดส้มัผสัถึงบรรยากาศท่ีหนาวเย็น จดุชมวิวทิวทศันท่ี์งดงาม ถ่ายรปู 

เก็บความประทบัใจตามอธัยาศัย 

09.00 น. พาท่านเดินทางสกัการะ พระธาตดุอยสเุทพ เป็นวัดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุในเชียงใหม ่ซ่ึงมี

ความโดดเดน่เร่ิมตัง้แตท่างขึน้พระธาตเุป็นบรรไดนาค 7 เศียร กอ่ปูน ภายในวัดจะพบเจดียท์รงเชียง

แสน ฐานสงู ย่อมมุระฆงัทรงแปดเหลี่ยม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซ่ึงกอ่สรา้งตามศิลปะลา้นนา อีก

ทัง้ยงัเป็นจดุชมวิวของเมืองเชียงใหมไ่ดอ้ย่างชดัเจน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 5) 

บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู ่น ้าพรุอ้นสนัก าแพง ใหท้่านไดพ้กัผอ่นครบครนัในดา้นความงามและ

สขุภาพ เป็นแหลง่สินคา้จากภมูิปัญญาทอ้งถ่ินและเป็นแหลง่รวมสินคา้ของฝากของภาคเหนอื

มากมาย จากนัน้เดินทางสู ่แม่ก าปอง กิ่งอ าเภอแมอ่อน จงัหวัดเชียงใหม ่ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขาและ

มีอากาศหนาวตลอดทัง้ปี ชาวบา้นมีอาชีพปลกูเมี่ยง ท าไร่ และท าสวนกาแฟ จึงท าใหน้กัท่องเท่ียวขึน้

ไปชื่นชมความงดงามอย่างไมข่าดสาย ในหมูบ่า้นแมก่ าปอง จะมีสถานท่ีนา่สนใจเชน่ น า้ตกแมก่ าปอง, 

รา้นกาแฟชมนกชมไม,้ รา้นกาแฟลงุปุ๊ด&ป้าเป็ง, วัดแมก่ าปอง ฯลฯ สิ่งท่ีท าใหบ้า้นแมก่ าปอง

แตกตา่งจากหมูบ่า้นโฮมสเตยอ่ื์นๆ ก็คือ รปูแบบการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว เป็นเชิงอนรุกัษแ์บบ

ยัง่ยืน มีการพฒันาศักยภาพของคนในชมุชน และจดัท าโปรแกรมและรปูแบบการท่องเท่ียว จดัการ

ทรพัยากรทางการท่องเที่ยวของชมุชน เนน้การกระจายรายได ้และผลประโยชนท่ี์ลงสูช่มุชนอย่าง

สมดลุ พาทกุทา่นเขา้สูท่ี่ โรงแรม ดอนจัน่ เรสซิเดน้ซ ์หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตาม

อธัยาศัย  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ แบบขนัโตก (ม้ือท่ี 6) 

***ถนนคนเดินววัลาย ถนนคนเดิน ท่ีนกัท่องเท่ียวและคนเชียงใหม ่นยิมไปกนั มีทกุวันเสาร ์– 

อาทิตย ์ถนนคนเดินวัวลายจะเร่ิมเปิดตอนประมาณ 17.00 – 22.00 น. มีทัง้ของฝาก ของกิน ของ

ท่ีระลึก เคร่ืองเงนิและอ่ืนๆอีกมากมาย มาถึงเชียงใหมท่ัง้ทีก็อย่าพลาดไปเดินชอ้ปป้ิงกนั 

 



 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ 

วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร–ล าปาง-กาดท ุ่งเกวียน-พระธาตลุ าปางหลวง-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (ม้ือท่ี 7) 

08.00 น. พาท่านสกัการะ วดัพระสิงหว์รวิหาร เป็นวัดส าคญัในประวัตศิาสตรแ์ห่งแผน่ดินลา้นนานบัแตอ่ดีต 

เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวิหาร ตัง้อยู่ในบริเวณคเูมืองเชียงใหม ่ถ.สามลา้น ต.พระ

สิงห ์อ าเภอเมือง วัดพระสงิหว์รวิหารเป็นวัดส าคญัวัดหนึง่ของเมืองเชียงใหม ่ภายในมีพระสิงหห์รือ

พระพทุธสิหิงค ์ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูโบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชยัขดัสมาธิเพชร สรา้ง

ขึน้เมื่อ พ.ศ.700 และเป็นท่ีร ูจ้กักนัในชื่อ “เชียงแสนสิงหห์น่ึง” อีกทัง้เป็นพระพทุธรปูศักดิ์สิทธ์ิคู่

เมืองเชียงใหมแ่ละแผน่ดินลา้นนาประดิษฐานอยู่ ภายใน วัดพระสิงหว์รวิหาร ยงัมีวิหารลายค าซ่ึง

เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธสิหิงค ์อีกทัง้มีจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองสพุรรณหงสแ์ละสงัขท์องซ่ึงพบ

เพียงท่ีนีแ่ห่งเดียวนอกจากนีย้งัมีศิลปกรรมอ่ืนๆ ท่ีนา่ชม ไดแ้ก ่พระอโุบสถท่ีตกแตง่แบบศิลปะ

ลา้นนา หอไตรประดบัดว้ยรปูปูนป้ันเทวดา และเจดียท์รงกลมแบบลา้นนานอกจากนีต้ามความเชื่อ

พระธาตเุจดียว์ัดพระสิงหถื์อเป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของผูท่ี้เกิดปีมะโรง(งใูหญ่) หากไดม้านมสัการ

อย่างนอ้ยสกัครัง้หนึง่แลว้ จะเป็นมงคลสงูสดุท าใหอ้ายมุัน่ขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 

ระหว่างทางแวะซ้ือของฝากใหก้บัคนท่ีคณุรกั ณ กาดท ุ่งเกวียน จ.ล าปาง ตอ่จากนัน้พาท่าน

สกัการะ พระธาตลุ าปางหลวง เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดของคนปีฉล ูดว้ยเร่ิมสรา้งในปีฉลแูละ

เสร็จในปีฉลเูชน่กนั ฐานเป็นบวัลกูแกว้ สว่นองคเ์ป็นทรงกลมแบบลา้นนาภายนอกบดุว้ยทองจงัโก 

ยอดฉตัรท าดว้ยทองค า มลีายสลกัดนุเป็นลวดลายประจ ายามแบบตา่ง ๆ ลกัษณะเจดียแ์บบนีไ้ดส้ง่

อิทธิพลตอ่พระธาตหุริภญุไชย และพระบรมธาตจุอมทอง ภายในองคพ์ระเจดียบ์รรจพุระเกศา และ

พระอฐัธิาตจุากพระนลาฎขา้งขวา พระศอดา้นหนา้และดา้นหลงั ท่ีรัว้ทองเหลืองรอบองคพ์ระธาตมุีร ู

กระสนุปืนท่ีหนานทิพยช์า้งยิงทา้วมหายศปรากฏอยู่ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 8)  

หลงัอาหารน าทกุท่านเดินทางกลบั กรงุเทพฯ  อิสระอาหารเยน็ 

22.00 น. เดินทาง กลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

22-25 พฤศจิกายน 2562 7,988.- 1,900.- 

04-07 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 5 วันพ่อแห่งชาต)ิ 
8,688.- 1,900.- 

07-10 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 10 วันรฐัธรรมนญู) 
8,688.- 1,900.- 

13-16 ธนัวาคม 2562 8,388.- 1,900.- 

20-23 ธนัวาคม 2562 8,388.- 1,900.- 

27-30 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลปีใหม ่หยดุยาวตอ่เนือ่ง) 
8,888.- 1,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

28-31 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลปีใหม ่หยดุยาวตอ่เนือ่ง) 
8,888.- 1,900.- 

30 ธนัวาคม 2562-02 มกราคม 2563 

(เทศกาลปีใหม ่2563) 
8,888.- 1,900.- 

03-06 มกราคม 2563 8,388.- 1,900.- 

10-13 มกราคม 2563 8,388.- 1,900.- 

17-20 มกราคม 2563 8,388.- 1,900.- 

24-27 มกราคม 2563 8,388.- 1,900.- 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิาร

หรอืยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ จ านวน 8 ม้ือ 

 บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

3. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 30 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 



 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


