
 

ทวัร์ไทย เบ่ิงอีสาน..แซ่บนวั เชียงคาน-ภูป่าเปาะ-ฟูจิเมืองเลย 3 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

 

เบ่ิงอีสาน..แซ่บนวั 
เชียงคาน-ภปู่าเปาะ-ฟจิูเมอืงเลย 3วนั 2คืน 

วดัเนรมิตวิปัสนา-พระธาตศุรีสองรกั-พิพิธภณัฑผ์ีตาโขน-ถนนคนเดินเชียงคาน 

ชมวิวภทูอก-แก่งคดุค ู-้พระใหญ่ภคูกง้ิว-ภปู่าเปาะ(ฟูจิเมอืงเลย)-สวนหินผางาม 

 
เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 

พัก บา้นพัก อ.เชยีงคาน 1 คนื ,โรงแรม จ.เลย 1 คนื 

เดนิทางทุกวันศุกร ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดนิทาง  
21-23 กมุภาพันธ,์28 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 6,700.- 
06-08,13-15,20-22,27-29 มนีาคม 2563 6,700.- 
03-05 เมษายน 2563 6,700.- 
10-12,12-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 6,900.- 
17-19,24-26 เมษายน 2563 6,700.- 
01-03(วันแรงงาน),08-10,15-17,22-24,29-31 พฤษภาคม 2563 6,700.- 
วันแรกของการเดนิทาง     

กรุงเทพฯ-หล่มสัก-ด่านซา้ย-วัดเนรมติวปัิสนา-พระธาตุศรสีองรัก-พพิธิภัณฑผ์ตีาโขน-เชยีงคาน 

06.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่  อ.หล่มสัก โดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกล่อง

(1) 

ขนมปัง+น ้าผลไม ้ และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

กลางวัน ถงึ อ.หล่มสัก บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร อ.หล่มเกา่ ลิม้รสเสน้ขนมจนีสมุนไพร

หลากหลายส ี 

พรอ้มน ้ายา 3 อย่าง,ไขต่ม้,ลูกชิน้ปลาลวก,หมูย่างทีเ่ตมิไดจ้นอิม่  
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13.00 น. เดนิทางสู ่อ.ด่านซา้ย ตามเสน้ทางทีลั่ดเลาะไปตามไหล่เขา 

14.00 น. น าท่านเทีย่วชม วัดเนรมติวปัิสนา ทีตั่ง้อยู่บนเนนิเขา ใหท้่านนมัสการ “พระพุทธชนิราชจ าลอง” ชม 

สถาปัตยกรรมภายในวัดทีส่รา้งจากศลิาแลง ทีดู่สวยงามแปลกตา ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระ 

วหิารทีส่วยงาม แลว้น าท่านสักการะ พระธาตุศรสีองรัก ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งทีค่ลา้ยกับองคพ์ระธาตุ 

พนม เป็นพระธาตุทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสักขพียานแห่งไมตร ี ในการชว่ยเหลอืกัน ระหว่างกรุงศรอียธุยา

และ 

กรุงศรสีัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแต่งกาย สแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตุศรสีองรัก   

15.00 น. น าท่านชม พพิธิภัณฑผ์ตีาโขน ทีวั่ดโพนชัย ชมรูปแบบของหนา้กากผตีาโขนต่างๆ ทีม่สีสีันสวยงาม  

เรือ่งราวความเป็นมาของประเพณีผตีาโขน หนึง่เดยีวในเมอืงไทย 

15.30 น. เดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน เมอืงน่ารักทีเ่งยีบสงบรมิแม่น ้าโขง ทีย่ังคงความสวยงาม   

17.00 น. น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมเชยีงคานแกรนด ์หรอืเทยีบเท่า  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร หลังอาหารใหท้่านเดนิเทีย่ว ถนนคนเดนิเชยีงคาน บนถนนชายโขง 

ทีม่รีา้นคา้มากมาย เชญิท่านเลอืกชมสนิคา้และของทีร่ะลกึต่างๆตามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรม เชยีงคานแกรนด ์หรอืเทยีบเท่า  

วันทีส่องของการเดนิทาง     

ตักบาตรขา้วเหนียว-ชมววิภูทอก-วัดศรคุีนเมอืง-แกง่คุดคู-้พระใหญ่ภูคกงิว้-วัดภูชา้งนอ้ย-เลย 

05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเชา้ที่สดใส แลว้เดินทางสู่ถนนชายโขง เพื่อร่วมท าบุญตักบาตรยามเชา้ ที่เป็น

เอกลักษณ์ของชาวเชยีงคาน ตักบาตรขา้วเหนียว ณ ถนนชายโขง 

(ค่าขา้วเหนียวชดุละประมาณ 50-60 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบรกิารทัวร)์ 

06.30 น. น าท่านขึน้รถสองแถวทอ้งถิน่ ขึน้สู ่ภูทอก ภูเขาทีไ่ม่สงูมากนัก เป็นทีตั่ง้ของสถานีทวนสัญญาณทโีอท ี

และเป็นจุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงเชยีงคาน สามารถชมววิแม่น ้าโขงไดโ้ดยรอบ 

ในชว่งฤดูหนาว ท่านสามารถชมทะเลหมอกทีส่วยงามไดจ้ากบนยอดภูทอก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีร่า้นอาหาร แบบเชยีงคาน 

(บรกิารท่านดว้ย ขา้วเปียกเสน้+โจ๊กหมู+และน ้าดืม่ ท่านละ 1 ชดุ) 

09.00 น. กลับเขา้สูท่ีพ่ัก ใหท้่านไดท้ าธุระสว่นตัว เก็บสัมภาระ  

10.00 น. อ าลาทีพ่ัก น าท่านเดนิทางสู ่แกง่คุดคู ้

10.30 น. เทีย่วชม วัดศรคุีนเมอืง แหล่งรวมศลิปะลา้นนาและลา้นชา้ง อุโบสถและพระประธานมลัีกษณะคลา้ยที ่

วัดเชยีงทอง ทีเ่มอืงหลวงพระบาง มอีงคพ์ระธาตุสเีหลอืงตัง้เด่นอยู่กลางวัด  

11.00 น. น าท่านชม แกง่คุดคู ้ชม แกง่หนิกลางล าน ้าโขง จุดชมทวิทัศน์ของแม่น ้าโขงทีง่ดงามแหง่หนึง่ และให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงเป็นของฝาก อาท ิ ผา้นวมเชยีงคาน,มะพรา้วแกว้ ทีเ่ป็น 

สนิคา้ทีข่ึน้ชือ่ของเชยีงคาน   

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร รมิแกง่คุดคู ้

13.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่พระใหญ่ภูคกงิว้ หรอื “พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริักษ์” ตัง้อยู่ทีภู่คกงิว้  

ประดษิฐานอยู่บนเนนิเขาบรเิวณปากล าน ้าเหอืงจรดกับแม่น ้าโขง เป็นพระพทุธรูปปางลลีาประทานพร  

หล่อดว้ยไฟเบอรผ์สมเรซิน่สทีองทัง้องค ์สงู 19 เมตร สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองใน 

วโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ครบ 6 รอบ   

15.00 น. น าท่านสู่ วัดภูชา้งนอ้ย วัดที่ประดษิฐานพระใหญ่อีกองคแ์ห่งเมอืงเชยีงคาน นามว่า “พระพุทธศากย

มุณี  

ศรเีชยีงคาน” พระพุทธรูปสทีองเด่นเป็นสง่าบนยอดภูชา้งนอ้ย สามารถชมววิของเมอืงเชยีงคานไดบ้น

วัด 

16.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ตัวเมอืงเลย  

17.00 น. น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม เลยวลิเลจ หรอืเทยีบเท่า   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(6) ทีร่า้นอาหาร แลว้เชญิท่านพักผ่อนยามค ่าคนื ในบรรยากาศอันเงยีบสงบ 

ทีพ่ัก โรงแรม เลยวลิเลจ หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง     
เลย-ภูป่าเปาะ-ภูหอ(ฟจูเิมอืงเลย)-สวนหนิผางาม(คุนหมงิเมอืงเลย)-สระบุร-ีกรุงเทพฯ 

เชา้ ตืน่รับอรุณวันใหม่ บรกิารอาหารเชา้(7) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. อ าลาทีพ่ัก น าท่านเดนิทางสู ่อ.หนองหนิ  

08.00 น. เดนิทางถงึ ทีท่ าการภูป่าเปาะ ใหท้่านเขา้หอ้งน ้า แลว้เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถอแีต๊ก ของชาวบา้นใน

ชมุชน เดนิทางขึน้สู ่ภูป่าเปาะ เนนิเขาทีไ่ม่สงูมากนักประมาณ 900 เมตร น าท่านสูจุ่ดชมววิ ใหท้่านได ้

สัมผัสบรรยากาศสองขา้งทางที่สวยงาม จนถึงจุดชมวิว ใหท้่านชม ภูหอ ภูเขายอดราบที่สวยงาม 

มองดูคลา้ยกับภูเขาไฟฟจู ิจงึไดช้ือ่ว่า “เป็นฟจูแิห่งเมอืงเลย” ท่ามกลางบรรยากาศทีส่วยงาม จากนัน้

ชมววิแบบ 360 องศา บนยอดภูป่าเปาะทีส่วยงามจนหายเหน่ือยเลยทเีดยีว    

10.30 น. น าท่านสู่ สวนหนิผางาม “คุนหมงิเมืองเลย” โดยการ น่ังรถอีแต๊กอีกครัง้ เพื่อเขา้ชม สวนหนิผางาม 

ภูเขาหนิรูปร่างแปลกตา ซึง่เป็นเขาหนิปูนใหญ่บา้งเล็กบา้งขึน้สลับกันไป ดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก 

พรอ้มพรรณไมห้ายากทีข่ึน้แซมตามเขา ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึต่างๆ  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(8) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะเขา้หอ้งน ้าทีป๊ั่มน ้ามันเพือ่ความสะดวก ระหว่างทาง

แวะ 

ซือ้ของฝากที ่อ.มวกเหล็ก  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(9) ทีร่า้นอาหาร จ.สระบุร ี

20.00 น. เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  

21.30 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 
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หมายเหตุ   เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 

สิง่ทีค่วรน ำตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ  

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

2.ค่าอาหาร 9 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

3.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

4.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

5.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

6.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ีไ้มร่วม 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 2 

ท่าน (มเีตยีง
เสรมิ) 

เด็กไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (ไม่มเีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ท่านละ) 

21-23 กมุภาพันธ ์2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

28 กมุภาพนัธ ์-01 มนีาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

06-08  มนีาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

13-15  มนีาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

20-22  มนีาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

27-29  มนีาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

03-05  เมษายน 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

10-12 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,700.- 

12-14 เมษายน 2563 6,900.- 6,900.- 6,900.- 6,600.- 1,700.- 

17-19 เมษายน 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

24-26 เมษายน 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

01-03  พฤษภาคม 2563 
 (วันแรงงาน) 

6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

08-10 พฤษภาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

15-17 พฤษภาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

22-24 พฤษภาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 

29-31 พฤษภาคม 2563 6,700.- 6,700.- 6,700.- 6,400.- 1,300.- 



 

ทวัร์ไทย เบ่ิงอีสาน..แซ่บนวั เชียงคาน-ภูป่าเปาะ-ฟูจิเมืองเลย 3 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา  

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

กำรจองทวัรแ์ละส ำรองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่น่ังเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นรำยละเอยีดทุกขอ้หมำยเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถึง

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรับ   

ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของที่มีค่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 

 


