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เดนิทาง เมษายน-ตลุาคม 2564 

พทุธสถานจเีต็กลิม้|วัดมณีวงศ ์(อศัจรรยถ์ ้าพญานาค) 

|พทุธมาฆบชูาอนุสรณ์| เขือ่นขนุดา่นปราการชล | 

วัดจฬุาภรณ์วนาราม 

นครนายก อศัจรรยถ์ า้พญานาค เปิดดวงเสรมิโชค  1 วนั 
 

เร ิม่ตน้เพยีง 999.- 
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Day 

1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

นครนายก 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-พุทธสถานจเีต็กลิม้-วดัมณีวงศห์รอืถ า้พญานาค -พุทธมาฆบชูาอนสุรณ์ -เขือ่นขนุดา่น

ปราการชล -วดัจฬุาภรณ์วนาราม-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝั่งพระศวิะ 

พระพฆิเนศ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วและเป็นไปตาม

มาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวดัอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คัดกรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอล์

เจลลา้งมอืใหบ้รกิาร 

06.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดันครนายก รับประทานอาหารวา่ง (มือ้ที1่) 

09.00 น. น าทา่นเขา้ขอพรองคเ์ทพ ณ  พุทธสถานจเีต็กลิม้ พระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรมไทย-จนี มาทีน่ีต่อ้ง

ขอพรตอ่เทพเจา้แหง่โชคลาภ หรอืองคไ์ฉ่ซิง้เอี๊ย ซึง่เชือ่วา่คนไทยเราจะมเีชือ้จนีปนหรอืไมย่อ่มตอ้งรูจั้ก 

องคไ์ฉ่ซิง่เอี๊ยภายในพทุธสถาน จ ีเต๊ก ลิม้ ประดษิฐานในปางมหาเศรษฐชีมัภล ทีถ่อืวา่ใหญท่ีส่ดุในประเทศ

ไทย นอกจากนีภ้ายในยงัมเีทพเจา้และพระโพธสิตัวต์ามความเชือ่ของชาวจนีอกีหลายองคเ์ชน่ เทพเจา้เฮง่

เจยี เจา้พอ่กวนอ ูเจา้พอ่เสอื พระโพธสิตัวก์วนอมิ พระไภสชัยครุพุทุธเจา้ ทา้วจตโุลกบาลทัง้สี ่ขณะทีอ่งค์

พระพทุธรปูประธานของพทุธสถานก็สทีองอรา่มงดงามอยา่งมาก 
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 น าทา่นชมความงาม วดัมณีวงศห์รอืถ า้พญานาค โดดเดน่ดว้ยความมชีือ่เสยีงของถ ้าพญานาค ทีม่คีวาม

งดงามตระการตาเหมอืนหลดุเขา้ไปในเมอืงบาดาลมอีงคพ์ญานาคทีม่คีวามออ่นชอ้ยงดงาม อลังการงานสรา้ง

นอกจากนีภ้ายในวดัยงัมพีทุธศลิป์ทีส่วยงามควรคา่แกก่ารมาเยีย่มชม เริม่ตัง้แตซุ่ม้ประตวูดั พระพทุธรปูสี

เหลอืงทองป่างปาเลยไลยก ์วหิารเซยีนทีม่พีระพทุธรปูองคใ์หญป่ระดษิฐานอยูด่า้นบน พระอโุบสถ สวน

ปฏบิตัธิรรม ทีส่รา้งดว้ยศลิปะทีอ่อ่นชอ้ยงดงามและแปลกตา 

 

 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัพุทธมาฆบชูาอนสุรณ์ ตัง้อยูใ่กล ้ๆ  กบัทางขึน้น ้าตกสาลกิาบนพืน้ที ่53 ไร ่

ลอ้มรอบดว้ยภเูขา มสีายน ้าไหลผา่น เมือ่เขา้ไปในสถานทีแ่หง่นี ้จะไดเ้ห็นพระพทุธรปูปางแสดง

โอวาทปาตโิมกขข์นาดใหญเ่ดน่เป็นสงา่หนา้ตกั 9 เมตร สงู 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

บรเิวณโดยรอบ มกีารสรา้งพระพทุธรปูขนาดหนา้ตัก 90 ซม. อกี 1,250 องค ์เป็นตัวแทนพทุธสาวกแสดงถงึ

เหตกุารณ์ส าคัญเมือ่ครัง้พทุธกาล คอื วันมาฆะบชูา กลา่วคอื เป็น วันจาตรุงคสนันบิาต หรอืวันประชมุใหญอ่นั

ประกอบดว้ยองค ์4 คอื 

1.พระภกิษุสงฆซ์ ึง่เป็นพทุธสาวกจ านวน 1,250 องค ์มาชมุนุมพรอ้มกนัโดยทีไ่มไ่ดนั้ดหมาย 

2.พระพทุธสาวกเหลา่นีล้ว้นเป็นเอหภิกิขอุปุสมัปทา คอื เป็นผูท้ีพ่ระพทุธองคท์รงประทานการอปุสมบทดว้ย

พระองคเ์อง 

3.พระภกิษุสงฆท์ัง้หมดเป็นพระอรหันต ์

4.วันนัน้เป็นวันเพ็ญเดอืนมาฆะ คอืพระจันทรเ์สวยมาฆฤกษ์ 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปยงั เขือ่นขนุดา่นปราการชล โดยชือ่ของเขือ่นนัน้มากจากชือ่ของ ขนุหาญ

พทิักษ์ไพรวัน หรอื ขนุดา่น เพือ่เป็นการเชดิชวูรีชน ของ นครนายก ในสมยักรงุศรอียธุยา เป็นเขือ่นซึง่รองรับ

น ้ามาจากดา้นบนอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญท่างน ้าตกเหวนรก กอ่นเก็บกกัและผันระบายลงสูแ่มน่ ้านครนายก 

ใหท้า่นชมววิบนสนัเขือ่น ซึง่ใหภ้าพอา่งเก็บน ้ามมุสงูทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขาสวยงามเป็นอยา่งมาก นอกจากนี ้

ถนนเสน้ขึน้สนัเขือ่นนีย้งัเป็นทีน่ยิมของการป่ันจักรยานกนัอกีดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัจฬุาภรณ์วนาราม ตัง้อยู ่ต าบลบา้นพรกิ อ าเภอบา้นนา จังหวดันครนายก สรา้ง

ขึน้ในโอกาสที ่สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราชกมุาร ีทรงพระชนมาย ุ๕๐ พรรษา 

ในวันที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และไดพ้ระราชทานนามวดัจฬุาภรณ์วนาราม ดา้นหนา้วัดจฬุาภรณ์วนาราม มซีุม้

ไผเ่ป็นอโุมงคไ์ผท่ีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิทีเ่อยีงเขา้หากนัระหวา่งทางเดนิทีท่อดยาวหลายเมตร จนกลายเป็น

อโุมงคไ์ผเ่ขยีวขจทีีส่วยงาม ยิง่ในชว่งทีม่แีสงออ่นของดวงอาทติยส์อ่งลอดลงมาผา่นตน้ไผด่ว้ยแลว้ยิง่

งดงาม ซุม้ตน้ไผ ่มบีรรยากาศคลา้ยกบัป่าไผอ่าราชยิามา่ ทีเ่กยีวโต ประเทศญีปุ่่ น เป็นอกีหนึง่สถานที่

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีนั่กทอ่งเทีย่วมาเยีย่มชมนครนายกตา่งนยิมมาถา่ยภาพ ถอืเป็นจดุพักผอ่นทีส่วยงามรม่รืน่ที่
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หา้มพลาด 

 

17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

18.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

25 กรกฏาคม 2564 999.- 

12 สงิหาคม 2564 999.- 

23 ตลุาคม 2564 999.- 

 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

2. กรุณาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย) และเพือ่

ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 

20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ 

โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รถบสัปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร์ 

3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ไมร่วม

ประกนัสขุภาพ 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวน

แจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของ

บรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใชส้ าหรับการ

ท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์ับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุ

ขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการ

เดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรุณาสง่คนืให ้ 

จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 

5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    

6. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยู่บนรถ   

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
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ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


