
 

ทัวรไ์ทย ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 5วัน2คนื (รถ)                                                                                                                                   หนา้ 1 
จาก 5                                                                                                             

 
 

หลงเสน่ห.์.แดนปักษใ์ต ้

ภเูก็ต-พงังา-เกาะพีพี 4วนั 2คืน 
ล่องอ่าวพงังา-เขาพิงกนั-เกาะปันหยี-หมู่เกาะพีพี-เล่นน ้าด าน ้าชมปะการงั 

แหลมพรหมเทพ-วดัฉลอง-ชมเมืองภเูก็ต-เขารงั-พระธาตไุชยา 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ ll พัก โรงแรม ภูเก็ต ออรค์ดิ รสีอรท์แอนดส์ปา จ.ภูเก็ต 2 คนื 

เดนิทางทุกวันพฤหัสบด ีและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
07-10 กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบชูา)   9,700.- 
13-16,20-23 กมุภาพันธ ์, 27 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2563 9,499.- 
05-08,12-15 ,19-22,26-29 มนีาคม 2563 9,499.- 
03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 9,700.- 
10-13,11-14, 12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต ์)  9,700.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563 9,499.- 
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,700.- 
07-10,14-17,21-24,28-31  พฤษภาคม 2563 9,499.- 
วันแรกของการเดนิทาง       

กรุงเทพฯ-พังงา 

18.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามนั ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน 

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 

19.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จงัหวัดพังงา โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกล่อง(1) 

ขนมปังน ้าผลไม ้พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
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วันทีส่องของการเดนิทาง     
พังงา-ล่องอ่าวพังงา-ถ ้าลอด-เขาพงิกัน-เขาตาปู-เกาะปันหย-ีพระผุด-ภูเก็ต 

06.00 น. รุ่งอรุณที ่จงัหวัดพังงา ใหท้่านท าธุระสว่นตัว บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านสู่ท่าเรือสุระกุล ลงเรือหางยาว ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่

สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปดว้ยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ ้าลอด 

สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหนิงอหนิยอ้ยที่อยู่ภายในถ ้า ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได ้ผ่านชม เกาะ

นมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนิทานพืน้บา้น “พระรถ เมรี”  น าท่านขึน้เขาพงิกัน ชมความ

มหัศจรรยข์องเขาพงิกัน และ เขาตาปู ทีอ่ยู่ไม่ไกลกันนัก 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร บนเกาะปันหย ีหลังอาหารมเีวลาใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทะเล

ตากแหง้เป็นของฝาก 

14.00 น. เดนิทางกลับสู ่ท่าเรอื แวะใหท้่านชมภาพเขยีนสสีมัยโบราณ ที ่เขาเขยีน 

15.00 น. ถงึทา่เรอื น าท่านเดนิทางขา้มสูเ่กาะภูเก็ต 

16.00 น. น าท่านเขา้สู ่ วัดพระทอง ใหท้่านไดส้ักการะ “พระผุด” เพือ่ความเป็นสริมิงคล และเป็นพระพุทธรูปที่มี

ความส าคัญของภูเก็ต ถือว่าเป็น 1 ใน Unseen Thailand ที่องค์พระจะโผล่จากพื้นดินแค่ครึง่องค์

เท่านัน้ 

17.00 น. เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ภูเก็ต ออรค์ดิ รสีอรท์แอนดส์ปา หรอืเทยีบเท่า 

เย็น บรกิารอาหารค ่า(4) ทีร่า้นอาหาร แลว้เชญิท่านพักผ่อนยามค ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรมภูเก็ต ออรค์ดิ รสีอรท์แอนดส์ปา  หรอืเทยีบเท่า 

หมายเหตุ รายการทัวรซ์ือ้เพิม่เตมิ 

โชวภ์ูเก็ตแฟนตาซ ีทีน่ั่งธรรมดา พรอ้มอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต ์รวมรถรับ-สง่ ทีโ่รงแรม  

ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 2,200 บาท / เด็กไม่เกนิ 11 ปี ราคาท่านละ 1,900 บาท 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     

ภูเก็ต-หมู่เกาะพพี-ีชมความงามรอบเกาะ-เล่นน ้า-ด าน ้าชมปะการัง-แหลมพรหมเทพ 

เชา้ รุ่งอรุณยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้เดนิทางสูท่่าเรอื 

08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าเทยีบเรอื ขึน้เรอืท่องเทีย่ว Sea Angle เรอืท่องเทีย่วขนาดใหญ่ เดนิทางสู ่เกาะพพี ี

10.30 น. ถงึ เกาะพีพีเล น าท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆทีม่คีวามสวยงาม น ้าทะเลใสราวมรกต อาท ิ

อ่าวมาหยา ทีม่ชีือ่เสยีง อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเละ(ทะเลใน) จากนัน้ใหท้่านได ้ด าน ้าชมปะการังน ้าตืน้ ที่

บรเิวณอ่าวตน้ไทร ชมฝูงปลาทะเลสสีันสวยงามมากมาย 

กลางวัน น าท่านเขา้สู ่เกาะพพีดีอน บรกิารอาหารกลางวัน(6) แบบบุฟเฟ่ตบ์นเกาะพพี ีหลังอาหารมเีวลาใหท้่าน 

ไดเ้ล่นน ้าทะเล หรือเลือกพักผ่อนบรเิวณชายหาดอันแสนบรสิุทธิ ์เดนิเล่นเลือกซือ้สนิคา้ ของที่ระลกึ

ภายในตลาดบนเกาะพพีดีอน 

15.00 น. น าท่านลงเรอืท่องเทีย่วล าเดมิ เดนิทางกลับสู ่เกาะภูเก็ต 

17.00 น. ถงึท่าเรือเกาะภูเก็ต เดนิทางสู่ แหลมพรหมเทพ ใหท้่านชมบรรยากาศของพระอาทติย์ตก จุดที่สวย

ทีส่ดุของประเทศ แลว้ชม ประภาคารกาญจนาภเิษก ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง 

เย็น บรกิารอาหารค ่า(7) ทีร่า้นอาหาร แลว้กลับเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม ภูเก็ต ออรค์ดิ รสีอรท์แอนดส์ปา หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         
ภูเก็ต- วัดฉลอง-กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. เดนิทางสู ่วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ใหท้่านไดส้ักการะ หลวงพ่อแชม่ พระเกจอิาจารยช์ือ่ดังของ 

ชาวภูเก็ต และเป็นทีนั่บถอืของนักท่องเทีย่วต่างๆ รวมทัง้ชาวต่างชาต ิชมกฏุจิ าลอง ของหลวงพ่อแชม่ 

กราบนมัสการรูปป้ันเหมอืนหุ่นขีผ้ึง้ และใหท้่านไดส้ักการะพระบรมสารรีกิธาตุ ใน พระมหาธาตุเจดยีพ์ระ 

จอมไทยบารมปีระกาศ    
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09.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ แวะใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก อาท ิน ้าพรกิกุง้เสยีบ ขนมเตา้สอ้  

และสนิคา้ทะเลแปรรูปต่างๆ ทีร่า้นพรทพิย ์

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

เย็น บรกิารอาหารค ่า(10) ทีร่า้นอาหาร จ.ชมุพร 

19.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ เชญิท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

23.00 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ  

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พัก

หอ้งละ 2 ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (ไม่มี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ท่านละ) 

07-10 กมุภาพันธ ์2563 

(วันมาฆบูชา)   
9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

13-16 กมุภาพันธ ์ 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

20-23 กมุภาพันธ ์ 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

27 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

05-08  มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

12-15  มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

19-22  มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

26-29 มนีาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี   9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

10-13 เมษายน 2563  

(เทศกาลสงกรานต ์)  
9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

11-14 เมษายน 2563 9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

12-15 เมษายน 2563 9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

16-19 เมษายน 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

23-26  เมษายน 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,700.- 9,700.- 9,200.- 8,800.- 2,000.- 

07-10  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

14-17  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

21-24  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

28-31  พฤษภาคม 2563 9,499.- 9,499.- 9,000.- 8,599.- 1,700.- 

หมายเหตุ เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 
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2.กลอ้งถ่ายรูป,โทรศัพทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชดุเล่นน ้า 

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

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับทีช่ านาญทาง 

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

3.ค่าอาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

5.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

6.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกดิ 

   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทัวรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิต่อ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน และท าการช าระค่ามัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจอง 

   ทัวร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ต่อเมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 

   จองทัวร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทัวรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไมถู่กตัด 

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

   ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอย่างนอ้ย เน่ืองจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   ค่าใชจ้่ายต่างๆ อาท ิค่าโรงแรมทีพ่ัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ท่านยกเลกิ 

   ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

   การยกเลกิการเดนิทาง 

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  

หมายเหตุ กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต ่า 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต ่า 30 ท่าน) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 
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   ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้น้ีโดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น 

   ส าคัญ หรอืเกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บั 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาตแิละเหตุการณ์    

   อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่ค่ีา อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

*** ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เน่ืองจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละที่ต่างกัน อาท ิเช่น หอ้งพักเดี่ยว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่าน(เสริม

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมีโรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเองดว้ย เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ แตงโมทัวร ์จ ากัด ขอขอบพระคุณท่านทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารท่องเทีย่วของทางบรษัิทฯ 

ในการพาท่านและครอบครัวเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ท่านจะไดร้ับความสะดวกสบายและ

ประทับใจกับการบรกิารในครัง้น้ี 

 

 


