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รหัสโปรแกรม : 18005 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Tour Code : TMNNT-BS001 
 

หลงฮกั...รกัษน์่าน  
น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4วนั 2คืน 

ชมวิวดอยเสมอดดาว- วดัหนองบวั-จดุชมวิว 1715 -บ่อเกลือ 

พระธาตแุช่แหง้-วดัชา้งค ้า-งาชา้งด า-วดัภมิูนทร ์ภาพเขียนปู่ ม่านยา่ม่าน-พระธาตชุ่อแฮ 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 

พัก โรงแรม อ.ปัว 1 คนื และ จังหวดัน่าน 1 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  

06-09,07-10(วนัวสิาขบชูา),13-16,20-23กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์- 01 มนีาคม63 7,299.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 7,299.- 

03-06(วนัจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 7,299.- 

11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 
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วันแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ-น่าน 

19.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย สถานบีรกิารน ้ามนั ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน 

วภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

19.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่จ.น่าน โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกล่อง(1) ขนมปัง

น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นบนรถ 

วันทีส่องของการเดนิทาง 

ชมววิดอยเสมอดาว-วดัหนองบวั- จดุชมววิสงูสดุ 1715 อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา -บอ่เกลอื 

05.30 น. รุ่งอรุณที ่อ.นานอ้ย จ.น่าน น าท่านลา้งหนา้ลา้งตา ณ จุดพักรถป๊ัมน ้ามัน  จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่อทุยาน

แหง่ชาตศิรน่ีาน ขึน้สู ่ดอยเสมอดาว ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนข์องทะเลหมอกยามเชา้ทีส่วยงาม อากาศที่

หนาวเย็น และชมจดุชมววิ ผาหัวสงิห ์ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศบรสิทุธิย์ามเชา้  

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร อ.นานอ้ย 

08.30 น. เดนิทางสู ่อ.ทา่วังผา ตามเสน้ทางลอยฟ้าทีอ่ยูบ่นสนัเขาทีส่วยงาม เชญิทา่นพักผอ่น ชมววิทวิทัศนส์อง  

ขา้งทางทีส่วยงาม 

11.30 น. น าทา่นเขา้ชม วัดหนองบวั วัดไทลือ้ทีเ่กา่แก ่ทีเ่ชือ่วา่สรา้งขึน้ราว พ.ศ.2405 (ตรงกบัในมยั รัชกาลที ่4)  

ใหท้า่นกราบพระประธานเพือ่ขอพร และชมภาพจติรกรรมฝาผนังทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร  

13.00 น. เดนิทางสู ่อ.บอ่เกลอื  ดว้ยถนนลอยฟ้า จากปัว-บอ่เกลอื เหนอืเทอืกดอยขนุเขาทีล่ับซบัซอ้นทางฟากฝ่ัง 

ทศิตะวันออกของภาคเหนอื เป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่เทอืกเขาหลวงพระบาง 

14.00 น. ทา่นแวะถา่ยรปูที ่จดุชมววิสงูสดุ 1715 อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูาเป็นหนึง่ใน 

พืน้ทีอ่นุรักษ์ทีต่ัง้อยูบ่นแนวเทอืกเขาหลวงพระบาง มเีนือ้ทีป่ระมาณ 1,065,000 ไร ่(1,074 ตร.กม.)  

ครอบคลมุพืน้ที ่8 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิอ าเภอทุง่ชา้ง อ าเภอเชยีงกลาง อ าเภอปัว  

อ าเภอทา่วังผา อ าเภอสนัตสิขุ อ าเภอแมจ่รมิ อ าเภอบอ่เกลอื จังหวัดน่าน "ดอยภคูาหลังคาเมอืงน่าน"  

พืน้ทีแ่หง่นีไ้ดรั้บสมญานามวา่ "ขนุเขาใตท้ะเล" เพราะสามารถพบพชืดกึด าบรรพ ์และสสุานหอย 218  

ลา้นปี อยูบ่นภเูขา และน าทา่นเดนิทางสู ่อ.บอ่เกลอื 

15.00 น. เดนิทางถงึ อ.บอ่เกลอื  น าทา่นชมแหลง่ผลติเกลอืสนิเธาว ์เกลอืภเูขาแหง่เดยีวในประเทศ ชมการผลติ 

เกลอืแบบชาวบา้น ทีม่มีาแตโ่บราณ ถอืวา่เป็นแหลง่เกลอืขนาดใหญข่องทางภาคเหนอื 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมอปูแกว้ รสีอรท์ อ.ปัว 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(4) ทีร่า้นอาหาร 

ทีพ่ัก โรงแรมอปูแกว้ รสีอรท์ อ.ปัว 

วันทีส่ามของการเดนิทาง 

น่าน-หอศลิป์รมิน่าน-พระธาตแุชแ่หง้-งาชา้งด า-วัดภมูนิทร-์ภาพเขยีนปู่ มา่นยา่มา่น-วัดชา้งค ้า 

07.00 น. รุง่อรณุยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. อ าลาทีพั่ก น าทา่นเดนิทางสู ่ตัวเมอืงน่าน ตามเสน้ทางทีล่ัดเลาะไปตามสนัเขา ทวิทัศนท์ีง่ดงามยามเชา้ 

10.00 น. น าทา่นเขา้ชม หอศลิป์รมิน่าน กอ่ตัง้และด าเนนิการโดยศลิปินชาวน่าน วนัิยปราบรปิ ูอาคารหอศลิป์ ซึง่ 

เป็นอาคาร 2 ชัน้ มจีดุมุง่หมายทีจ่ะรวบรวมผลงานศลิปะของศลิปินไทยรว่มสมยัทีม่ผีลงานการสรา้งสรรค ์

และรปูแบบทีม่เีอกลักษณ์โดดเดน่เป็นทีย่อมรับกนัโดยจัดนทิรรศการประจ าปีในรปูแบบกึง่ถาวรขณะนีม้ ี

ผลงานงานจติรกรรมและประตมิากรรมของผูก้อ่ตัง้ ประมาณ 200 ชิน้ 

11.00 น. เดนิทางถงึตัวเมอืงน่าน น าทา่นกราบนมสัการปชูนยีสถานทีเ่ลือ่งชือ่ทีส่ดุของน่าน คอื วัดพระธาตแุชแ่หง้ 

พระธาตปุระจ าปีเถาะ หรอืปีกระตา่ย ทางขึน้สูอ่งคพ์ระธาตเุป็นตัวพญานาค หนา้บนัไดเหนอืประตทูางเขา้ 

พระวหิารเป็นปนูปัน้ลายนาคเกีย้ว ถอืเป็นเอกลักษณ์ของศลิปกรรมเมอืงน่าน 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าทา่นเดนิเทีย่วชมสถานทีส่ าคัญของ จ.น่าน ชม พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตน่ิาน เดมิเป็นทีป่ระทับของ 

เจา้เมอืงน่าน ในพพิธิภณัฑน์ีม้ ี“งาชา้งด า” น ามาจากเชยีงตงุ นับวา่เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว 

น่าน และชมโบราณวัตถตุา่งๆไดภ้ายในพพิธิภณัฑ ์

14.30 น. น าทา่นเทีย่วชมวัดตา่งๆทีส่ าคัญ อาท ิวัดภมูนิทร ์จดุเดน่ของวัดนีค้อืเป็นวัดทีส่รา้งทรงจัตรุมขุหนึง่เดยีว 

ในประเทศไทย ทีด่คูลา้ยตัง้อยูบ่นหลังพญานาค 2 ตัว อกีทัง้ยงัมภีาพจติรกรรมฝาผนังฝีมอืชาวไทยลือ้ 
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อนัวจิติรพสิดาร ชมภาพ “ปู่ มา่นยา่มา่น” เทีย่วชม วัดชา้งค ้า  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน ส าหรับเจา้ผู ้

ครองนครใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิสี าคัญทางพทุธศาสนาและพธิถีอืน ้าพพัิฒนส์ตัยาตามศลิาจารกึหลัก 

ที ่74 ซึง่ถกูคน้พบภายในวัด  

16.00 น. เทีย่วชม วัดมิง่เมอืง เป็นวัดทีต่ัง้ของเสาหลักเมอืงน่าน ตัววหิารเป็นลายปนูปัน้ปราศจากสสีนัอนัวจิติร 

บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถงึแมจ้ะเป็นฝีมอืของจติรกรยคุใหม ่ก็มสีสีนัลายเสน้สวยงามและบอกเลา่ 

เรือ่งราวประวัตศิาสตรช์าวเมอืงน่านไดอ้ยา่งครบถว้น  

16.45 น. จากนัน้น าทา่นสู ่วัดศรพีันตน้ วัดทีม่เีอกลักษณ์โดดเดน่ทีเ่ป็นสทีองเหลอืงอรา่มสะดดุตา ลวดลายป็นปัน้ 

ทีส่วยงาม รปูปัน้พญานาคเจ็ดเศยีร หนา้วหิาร  

17.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมเทวราช  จ.น่าน ใหท้า่นพักผอ่นตามอสิระ 

18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(7) ทีร่า้นอาหาร  

19.30 น. หลังอาหาร น าทา่นเดนิเทีย่ว ถนนคนเดนิน่าน (เฉพาะวันเสารแ์ละอาทติย)์ เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ย 

สนิคา้พืน้เมอืงและอาหารการกนิพืน้เมอืง ในบรรยากาศยามค ่าคนื ไดต้ามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรมเทวราช จ.น่าน  

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง 

น่าน-แพร-่ พระธาตชุอ่แฮ-นครสวรรค-์กรงุเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. อ าลาทีพั่ก น าทา่นเดนิทางสู ่จ.แพร ่

10.00 น. ถงึ จ.แพร ่น าทา่นสกัการะ พระธาตชุอ่แฮ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของ จ.แพร ่และเป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิ 

ปีขาล(เสอื) ตามความเชือ่ของลา้นนา ใหท้า่นไดส้กัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

12.30 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ แวะใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ อาท ิใสอ้ัว่ แหนม หมยูอ น ้าพรกิหนุ่ม 

และของฝากทางเหนอื อ.เดน่ชยั และออกเดนิทางสูจั่งหวัดนครสวรรค ์ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอสิระบนรถ 

17.00 น. บรกิารอาหารค ่า(10) ทีร่า้นอาหาร จ.นครสวรรค ์

22.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่ 
พักหอ้งเดีย่ว 

 

06-09 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

07-10 กมุภาพันธ ์2563 (วนัวสิาขบชูา)   7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

05-08 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

12-15 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

19-22 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

26-29 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

03-06 เมษายน 2563 (วนัจักร)ี 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 8,499.- 7,999.- 7,599.- 1,600.- 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 8,499.- 7,999.- 7,599.- 1,600.- 

23-26 เมษายน 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  
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สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

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) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 10  มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

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 ์

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.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 

5.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

การยกเลกิการเดนิทาง 

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  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

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" 
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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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