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รหัสโปรแกรม : 17967 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

                                   Tour Code : TMLEI-BS001 
  

 
 

เชียงคาน-เลย-ภเูรือ 3วนั 2คืน 
วดัเนรมิตวิปัสนา-พระธาตศุรสีองรกั-พิพิธภณัฑผ์ีตาโขน-เชียงคาน-ถนนคนเดิน 

ชมวิวภทูอก-แกง่คดุค ู-้วดัป่าหว้ยลาด-อทุยานภเูรอื-พระพทุธมหาธรรมราชา 

 
เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 

พัก โรงแรม อ.เชยีงคาน 1 คนื ,รสีอรท์ อ.ภเูรอื 1 คนื 
เดนิทางทกุวันศกุร ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์ 
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วนัทีเ่ดนิทาง   
07-09,14-16,21-23 กมุภาพันธ,์28 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,900.- 
06-08,13-15,20-22,27-29 มนีาคม 2563 6,900.- 

03-05,10-12,12-14,17-19,24-26 เมษายน 2563 6,900.- 

01-03(วันแรงงาน),08-10,15-17,22-24,29-31 พฤษภาคม 2563 6,900.- 
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วันแรกของการเดนิทาง     
กรงุเทพฯ-หลม่สกั-ดา่นซา้ย-วัดเนรมติวปัิสนา-พระธาตศุรสีองรัก-พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน-เชยีงคาน 
05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
05.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่ อ.หลม่สกั โดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง 

(1)ขนมปัง น ้าผลไม ้ และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
กลางวัน ถงึ อ.หลม่สกั บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร อ.หลม่เกา่ ลิม้รสเสน้ขนมจนีสมนุไพรหลากหลายส ี 

พรอ้มน ้ายา 3 อยา่ง,ไขต่ม้,ลกูช ิน้ปลาลวก,หมยูา่งทีเ่ตมิไดจ้นอิม่ 
13.00 น. เดนิทางสู ่อ.ดา่นซา้ย ตามเสน้ทางทีล่ัดเลาะไปตามไหลเ่ขา 
14.00 น. น าท่านเที่ยวชม วัดเนรมติวปัิสนา ที่ตัง้อยู่บนเนินเขา ใหท้่านนมัสการ “พระพุทธชนิราชจ าลอง” ชม

สถาปัตยกรรมภายในวัดทีส่รา้งจากศลิาแลง ทีดู่สวยงามแปลกตา ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระ
วหิารทีส่วยงาม แลว้น าท่านสักการะ พระธาตุศรสีองรัก ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งทีค่ลา้ยกับองคพ์ระธาตุ
พนม เป็นพระธาตทุีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสกัขพียานแหง่ไมตร ีในการชว่ยเหลอืกนั ระหวา่งกรงุศรอียธุยาและ 
กรงุศรสีตันาคนหตุ(ลาว) กรณุางดแตง่กาย สแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตศุรสีองรัก   

15.00 น. น าท่านชม พพิธิภัณฑผ์ีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหนา้กากผีตาโขนต่างๆ ที่มสีสีันสวยงาม
เรือ่งราวความเป็นมาของประเพณีผตีาโขน หนึง่เดยีวในเมอืงไทย 

15.30 น. เดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน เมอืงน่ารักทีเ่งยีบสงบรมิแมน่ ้าโขง ทีย่งัคงความสวยงาม   
17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม เชยีงคานแกรนด ์หรอืเทยีบเทา่  
19.00 น. บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร หลังอาหารใหท้า่นเดนิเทีย่ว ถนนคนเดนิเชยีงคาน บนถนนชายโขงทีม่ี

รา้นคา้มากมาย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้และของทีร่ะลกึตา่งๆตามอสิระ 
ทีพ่ัก โรงแรม เชยีงคานแกรนด ์หรอืเทยีบเทา่  
วันทีส่องของการเดนิทาง     
ตักบาตรขา้วเหนยีว-ชมววิภทูอก-แกง่คดุคู-้วดัศรคีนุเมอืง-วัดป่าหว้ยลาด-พระกริง่ปวเรศ-ภเูรอื 
05.00 น. ตืน่รับอรณุยามเชา้ทีส่ดใส แลว้เดนิทางสูถ่นนชายโขง เพือ่ร่วมท าบญุตักบาตรยามเชา้ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์

ของชาวเชยีงคาน ตักบาตรขา้วเหนยีว ณ ถนนชายโขง 
(คา่ขา้วเหนยีวชดุละประมาณ 50-60 บาท ไมร่วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร)์ 

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(4) ทีร่า้นอาหาร แบบเชยีงคาน 
(บรกิารทา่นดว้ย ขา้วเปียกเสน้+โจ๊กหม+ูและน ้าดืม่ ทา่นละ 1 ชดุ) 

07.30 น. ขึน้รถสองแถวทอ้งถิน่ ขึน้สู ่ภทูอก ภเูขาทีไ่มส่งูมากนัก เป็นทีต่ัง้ของสถานีทวนสัญญาณทโีอท ีและเป็น
จดุชมววิทีส่วยงามของเมอืงเชยีงคาน สามารถชมววิแมน่ ้าโขงไดโ้ดยรอบ 

08.30 น. กลับเขา้สทูีพั่ก ใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตัว เก็บสมัภาระ  
09.30 น. อ าลาทีพ่ัก น าทา่นเทีย่วชม วัดศรคีนุเมอืง แหลง่รวมศลิปะลา้นนาและลา้นชา้ง อโุบสถและพระประธานมี

ลักษณะคลา้ยทีว่ัดเชยีงทอง ทีเ่มอืงหลวงพระบาง มอีงคพ์ระธาตสุเีหลอืงตัง้เดน่อยูก่ลางวัด 
11.00 น. น าท่านชม แก่งคุดคู ้ชม แก่งหนิกลางล าน ้าโขง จุดชมทวิทัศน์ของแม่น ้าโขงทีง่ดงามแห่งหนึง่ และให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงเป็นของฝาก อาท ิผา้นวมเชยีงคาน,มะพรา้วแกว้ ทีเ่ป็น
สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเชยีงคาน   

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.ภเูรอื ตามเสน้ทางทีส่วยงามลดัเลาะไปตามเขา  
15.00 น. น าทา่นเขา้สู ่วัดป่าหว้ยลาด ในอดตีเป็นส านักสงฆเ์ล็กๆ และมกีารพัฒนาจนเป็นวัด ปัจจุบันไดม้กีารสรา้ง 

ศาลาเฉลมิพระเกียรตขิึน้ใหม่ที่มขีนาดใหญ่และสวยงาม เชญิท่านนมัสการพระขาวองค์ใหญ่ “พระ
สพัพัญญ ูรูแ้จง้สามแดนโลกธาต”ุ ขนาดความสงู 19 เมตร เคลอืบดว้ยแรแ่คลไซด ์สขีาวบรสิทุธิ ์ทีไ่ดช้ ือ่
วา่สวยงามทีส่ดุ ประดษิฐานภายในศาลาเฉลมิพระเกยีรต ิเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

16.00 น. เดนิทางเขา้สู ่วัดสมเด็จภเูรอืมิง่เมอืง ใหท้่านไดก้ราบสักการะ พระพุทธเจา้ไภสชัยาคุรุไวฑฎูรยป์ระภา
จอมแพทย(์พระกริง่ปวเรศ) ทีง่ดงาม ขอพรเกีย่วกบัการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และชมความงดงามของวัดที่
สรา้งขึน้อยา่งสวยงาม 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ภเูรอื บษุบารสีอรท์ แอนด ์สปา หรอืเทยีบเทา่ 
18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(6) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ แลว้เชญิทา่นพักผอ่นยามค ่าคนื ในบรรยากาศอนัเงยีบสงบ 
ทีพ่ัก ภเูรอื บษุบารสีอรท์ แอนด ์สปา หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง     
อทุยานภเูรอื-ยอดภเูรอื-ชมพระอาทติยข์ึน้-พระพทุธมหาธรรมราชา-ไรก่ านันจลุ-สระบรุ-ีกรงุเทพฯ 
05.00 น. ตืน่รับอรุณเชา้มดื น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตภิูเรอื ขึน้ พชิติยอดภูเรอื (สงู 1,365 เมตร) จุดที่

หนาวทีส่ดุของประเทศ (ในชว่งฤดหูนาว ทา่นจะไดเ้ห็นทะเลหมอกยามเชา้) ใหท้่านนมัสการพระพุทธรูป
บนยอดเขา เพื่อความเป็นสริมิงคล และชมบรรยากาศของ พระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ บนยอดภูเรือ ชม
ทวิทัศนข์องทุง่หญา้สลับกบัป่าสน ไดเ้วลาพอสมควร เดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ 
09.00 น. อ าลาทีพั่ก น าทา่นเดนิทางสู ่จ.เพชรบรูณ์ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากที ่ชาโตเ้ดอเลย เชญิทา่นเลอืกซือ้

ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ อาท ิไวนแ์ดง ไวนข์าว บร่ันด ีผลองุน่สด อะคาดาเมยี และของทีร่ะลกึตา่งๆ 
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11.30 น. ถงึ จ.เพชรบรูณ์ ใหท้า่นไดก้ราบสกัการะ พระพุทธมหาธรรมราชาจ าลององคใ์หญ่ ประดษิฐานอยูภ่ายใน
พระพทุธรปูส าคัญของ จ.เพชรบรูณ์ ทีม่คีวามส าคัญของชาวเพชรบรูณ์ เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร จังหวดัเพชรบรูณ์ 
13.30 น. แวะใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากที ่รา้นไรก่ านันจลุ อาท ิปลาสม้,ผลไมแ้ปรรปูตา่งๆ, น ้าผลไมต้า่งๆ, 

ของขบเคีย้วตา่งๆ ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย เชญิทา่นเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 
14.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 
18.30 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

  

 
หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน ำตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

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

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

 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 8 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มเีตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-09 กมุภาพันธ ์2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

14-16 กมุภาพันธ ์2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

21-23 กมุภาพันธ ์2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

28 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

06-08  มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

13-15  มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

20-22  มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

27-29  มนีาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

03-05  เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

10-12 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

12-14 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

17-19 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

24-26 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

01-03  พฤษภาคม 2563 
 (วันแรงงาน) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

08-10 พฤษภาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

15-17 พฤษภาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

22-24 พฤษภาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 

29-31 พฤษภาคม 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,500.- 
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4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

6.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

กำรจองทวัรแ์ละส ำรองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

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

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

4.กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นรำยละเอยีดทกุขอ้หมำยเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
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