
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 20130 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

  

 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลอดการเดินทาง  
- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

 
 
06.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน โดยมีมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับอ านวย

ความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนการเดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออก
เดินทาง 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ สุพรรณบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

(พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานขับรถก่อนการเดินทาง ) 
09.00 น.  เดินทางไปยัง อุทยานมังกรสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นใน

โอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี จุดเด่นที่
ถือเป็นไฮไลท์ของตัวจังหวัดคือมังกรใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่

THA03 สุพรรณจ๋าฉนัรักเธอ 
One Day Trip 

 

ปั๊ม ปตท. กม25 (กรุงเทพฯ) - อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหาร - วัดแค (คุ้มขุนแผน) – 
สามชุก ตลาดร้อยปี – วัดทับกระดาน        (-/L/-) 
 



เคารพของชาวไทยและชาวจีน เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะจะน่าโชคลาภ ความร่่า รวย 
ความส่าเร็จ และความสุขมาให้  

** หากประสงค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร  ต้องเสียค่าบัตรเข้าชมเพิ่ม ผู้ใหญ่ ท่าน
ละ 299 บาท เด็กท่านละ 149 บาท อายุต่ ากว่า 5 ปี ชมฟรี** 

 

10.15 น. น่าท่านเดินทางไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีสันนิษฐานกันว่า
วัดแห่งนี้มีอายุราว 1,200 ปี  โดยทั่วไปเรียกกันว่า วัดป่า ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเล
ไลยก์ มีค่ากล่าวกันว่าหากมาสุพรรณบุรีแล้วต้องมาสักการะองค์หลวงพ่อโต มิฉะนั้นก็เหมือนมาไม่
ถึง นอกจากนี้วัดป่าเลไลยก์ยังมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย  คือ เสภาขุนช้าง
ขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ ภายในวัดจึงมีภาพเขียนเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน เรือนขุนช้าง 
ฯลฯ 

   

http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


11.30 น.  เดินทางสู่ วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" ภายในวัดมีจุดที่
น่าสนใจหลากหลายจุด ได้แก่  คุ้มขุนแผน ลักษณะเป็นเรือนไทยแบบภาคกลาง สร้างเพ่ือเป็น
อุทยานวรรณคดี เป็นการอนุรักษ์ศิลปะทางวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เรื่องขุนช้างขุนแผน 
เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของบรรพบุรุษไทย สมัยอยุธยาและบริเวณหน้าคุ้มขุนแผนมี ต้นมะขาม
ยักษ์ ขนาด 7 คนโอบ สันนิษฐานได้ว่ามีอายุหลายร้อยปี นอกจากนี้ยังมี พระพุทธบาทสี่รอยวัด
แค ภายในมีรอยพระพุทธบาทซ้อนกัน 4 ชั้น เป็นรอยพระพุทธบาทยุคต้นรัตนโกสินทร์  

  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารขนาบน้ า หรือเทียบเท่า 

13.30 น. ออกเดินทางไปยัง สามชุก ตลาดร้อยปี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ถือเป็นแหล่งส่าคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัด
สุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบคงความดั้งเดิมตามวิถีชีวิตสมัยก่อน ภายในมีทั้งสินค้า ของที่ระลึก 
ร้านอาหารเจ้าดัง สามารถเลือกซื้อตามอิสระ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูล ของ
โบราณ ให้เข้าชมเพ่ือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 

  



15.00 น. น่าท่านสู่ ร้านของฝาก เอกชัยสาลี่สุพรรณ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต่าบล 
สินค้าท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น สาลี่ ปลาสลิด ข้าวหอม ผลไม้สดจากสวน ฯลฯ 

 

17.10 น. น่าท่านออกเดินทางสู่ วัดทับกระดาน   อ่าเภอสองพ่ีน้อง  เป็นอ่าเภอบ้านเกิดของคุณพุ่ม
พวง  ดวงจันทร์  นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว  แต่เนื่องจากคุณพุ่มพวงคุ้นเคย
กับวัดนี้ตั้งแต่เด็ก จึงมีการเก็บรวบรวมเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในการร้องเพลง  รวมทั้งรูปถ่าย
จากข่าวหนังสือพิมพ์ไว้ในโบสถ์ของวัดนี้ ทุกปีจะมีการจัดงานครบรอบวันเสียชีวิตของนักร้องผู้นี้ 

      

17.45 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 

19.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

............................................................................................................................. ...................................................... 



อัตราคา่บริการ  

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ หมายเหต ุ
25 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 

26 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 
27 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 

28 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 

1 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
2 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

8 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

9 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
12 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันพุธ/วันเฉลิมพระชนมพรรษา) 

15 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
16 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

22 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

23 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
29 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

30 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

5 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
6 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

12 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

13 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
19 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

20 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
26 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

27 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

3 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
4 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

10 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 



11 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

13 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอังคาร/วันคล้ายวันสวรรคต) 
17 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

18 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

23 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันศุกร์/วันปิยมหาราช) 
24 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

25 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

31 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
1 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

7 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
8 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

14 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

15 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
21 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

22 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

28 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
29 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

5 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์/วันพ่อ) 

6 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
10 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันพฤหัสบดี/วันรัฐธรรมนูญ) 

12 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
13 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

19 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 

20 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
 
หมายเหตุ  
1.กรณีกรุ๊ปที่จะออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตู้

ปรับอากาศ  
2.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 
 



 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลอดการเดินทาง  
- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเที่ยวตามรายการ) 
- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 

วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท  

 
เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ช่าระราคาเต็ม หลังจากท่านตอบรับบริการ ภายใน 24 ชั่วโมง
เท่านั้น 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด่าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส่าหรับการด่าเนินการจองครั้งแรก ตามจ่านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

http://www.sadoodta.com/content/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อน
วันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส่าคัญ
เท่านั้น สิ่งส่าคัญ ท่านจ่าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วน
นี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการ
บินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม
จริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จ่าเป็นต้องช่าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดย
ส่วนนี้ทางบริษัทจะค่านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่าคัญ หากกรณีที่จ่าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทาง
บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายขาดกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างการ
เดินทาง ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่
ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน 
เนื่องจากทางบริษัทได้ท่าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าของการจราจร , , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน่าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและ
จ่าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส่ารองโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 



 


