
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พกัมอ่นแจม่ววิธรรมชาต ิ1 คนื ทานรา้นดงัเชยีงใหม ่อาหารพืน้เมอืง 

เมนูสดุฟินส!์หมูกระทะบนดอย  

 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สู ่

ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 7 KG  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่

FD3445  07.30-08.45  ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- วดัพระธาตดุอยค า - Ma Chill Dee มี

ความสขุ – วดัป่าดาราภริมย ์- ดอยมอ่นแจม่  

 เทีย่ง (อาหารพืน้เมอืงเหนอื) /เย็น (หมกูระทะ) 



                             

2  มอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – ไรด่อกลมหนาว - ซอมบี ้คาเฟ่ – บา้นขา้งวดั - One 

Nimman – ถนนนมิมานเหมนิทร ์- รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่–  

ทา่อากาศยานดอนเมอืง เทีย่วบนิที ่FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 

อาหารเชา้ / เทีย่ง (ขา้วซอยนมิมาน)  
 

 

 

ไฟลท์บนิ  

 

Departure    FD3445 DMK-CNX 07.30-08.45 

Return          FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 

ไฟลท์เฉพาะ 27-28 กรกฎาคม 63 

Departure FD3437 DMK-CNX 06.50-08.00 

Return FD3430 CNX-DMK 19.55-21.05 
 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

*27-28 กรกฎาคม 63 6,900  

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500 15 

3-4 สงิหาคม 63 5,900 1,500 15 

10-11 สงิหาคม 63 5,900 1,500 15 

17-18 สงิหาคม 63 5,900 1,500 15 

24-25 สงิหาคม 63 5,900 1,500 15 

31 สงิหาคม -1 กนัยายน 5,900 1,500 15 

7-8 กนัยายน 63 5,900 1,500 15 

14-15 กนัยายน 63 5,900 1,500 15 

21-22 กนัยายน 63 5,900 1,500 15 

28-29 กนัยายน 63 5,900 1,500 15 

5-6 ตลุาคม 63 6,900 1,500 15 

12-13 ตลุาคม 63 7,900 1,500 15 

19-20 ตลุาคม 63 6,900 1,500 15 

26-27 ตลุาคม 63 6,900 1,500 15 

2-3 พฤศจกิายน 63 6,900 1,500 15 

9-10 พฤศจกิายน 63 5,900 1,500 15 

16-17 พฤศจกิายน 63 6,900 1,500 15 

23-24 พฤศจกิายน 63 6,900 1,500 15 

30พฤศจกิายน-1ธนัวาคม 6,900 1,500 15 

7-8 ธนัวาคม 63 6,900 1,500 15 

14-15 ธนัวาคม 63 6,900 1,500 15 

21-22 ธนัวาคม 63 6,900 1,500 15 

28-29 ธนัวาคม 63 8,900 
1,500 15 



                             
 

วนัแรก         กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่- วดัพระธาตดุอยค า - Ma Chill Dee มคีวามสขุ –  

                   วดัป่าดาราภริมย ์- ดอยมอ่นแจม่   เทีย่ง (อาหารพืน้เมอืงเหนอื) /เย็น (หมกูระทะ ) 
 

05.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   เคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก *หมาย

เหต:ุ เฉพาะกรุป๊เดนิทางวนัที ่27-28 กรกฎาคม 63 นดัเจอสนามบนิ 04.30น. 

  ไฟลท์บนิ  FD3437 DMK-CNX 06.50-08.00 

07.30 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3445  

08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรับอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้รถ

ตูป้รับอากาศ เดนิทางสู ่วดัพระธาตุดอยค า หลวงพ่อทันใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิ ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า 

ต าบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม่ เดมิชือ่ วัด

สุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงดา้นการขอพร บนบาน มีองคห์ลวงพ่อทนัใจ ซึง่สรา้งขึ้นในสมัย

พญากอืนา กษัตรยิแ์หง่อาณาจักรลา้นนา ปัจจุบันมชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งของความศักดิส์ทิธิ ์คนทอ้งถิน่ 

นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตติา่งก็มาเทีย่ว ท าบญุ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมือ่ไดส้มหวังแลว้จะน า

ดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) นอกจากน้ีบนวัดพระธาตุดอยค ายังมีจุดชมววิที่สวยงาม ที่

สามารถมองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหมไ่ด ้ยามค ่าคนืเมือ่มองขึน้ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองคพ์ระ

ธาตเุหลอืงอร่ามสวา่งไสว ซึง่มคีวามงดงามมาก  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Ma Chill Dee มคีวามสขุ คาเฟ่โดมใสทีแ่รกในเชยีงใหม ่คาเฟ่สดุชวิ ใหท้า่นได ้

เลอืกทานเครือ่งดืม่หรอืขนมอร่อยๆ ผลไมอ้อแกนกิพรอ้มถา่ยภาพสวยๆกันตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นเฮอืนเพ็ญ2 (มือ้ที ่1) รา้นตน้ต ารบัอาหารพืน้เมอืงเหนอื 

 (เมนู: แกงคั่วโฮะ/ย ารวมเฮอืนเพ็ญ/ซีโ่ครงหมทูอดกระเทยีม/ลาบคั่ว/น ้าพรกิออ่ง+แคบหม)ู 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าดาราภริมย ์อารามหลวงสงบร่มรืน่ยา่นแมร่มิ จ.เชยีงใหม ่ทีม่อีายกุวา่ 100 ปี มพีระ

อุโบสถทีร่วมศลิปะลา้นนาไวต้ัง้แต่หนา้บันไดทีเ่ป็นลวดลายเครือเถาลา้นนา ลอ้มรอบดาว 3 ดวง ซึง่เป็น

สัญลักษณ์ของพระราชชายาเจา้ดารารัศม ีจากนัน้เดนิทางสู่ ดอยม่อนแจม่ ตัง้อยู่ในศูนยพ์ัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอย อ าเภอแม่รมิ เชยีงใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชืน่ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ท่ามกลางขนุเขา 

ทุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลบนดอย จุดชมววิหลักๆของดอยมอ่นแจ่ม มอียูส่องดา้น ดา้นหนึง่เป็นทวิเขาสลับกนัววิ

สวยสุดลูกหูลูกตา อกีดา้นเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพืชพรรณทีเ่ปลีย่นไปตาม

ฤดกูาล น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กับรเิวณมอ่นแจม่ 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ เมนูหมกูระทะ 2ทา่น/1ชุด (มือ้ที ่2) 

ทีพ่กั: บา้นภหูมอก หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        มอ่นแจม่ - Sky Walk มอ่นแจม่ – ไรด่อกลมหนาว - ซอมบี ้คาเฟ่ - บา้นขา้งวดั –  

                     One Nimman - ถนนนมิมานเหมนิทร ์- รา้นของฝาก – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่–  

                     ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เชา้, เทีย่ง (ขา้วซอยนมิมาน) 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

  อสิระถ่ายรูปชมววิยามเชา้บนม่อนแจ่มตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจุ่ดเช็คอนิแหง่ใหม่ Skywalk 

ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดนิชม

ธรรมชาต ิดอกไม ้ภเูขา ทะเลหมอก ในมมุมองแบบ 360 องศา สองขา้งทางประดับดว้ยดอกไมส้สีนัสวยงาม

ไปตลอดแนว สว่นทีด่า้นลา่งขอบสะพาน ก็มทีุง่ดอกดอกไมน้านชนดิตามฤดกูาลเบง่บาน เชน่ ดอกหงอนไก ่

ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ด ้

แบบใกลช้ดิ ทีน่ี่มบีรกิารใหเ้ชา่ชดุชดุฮันบก (ชุดประจ าชาตเิกาหล)ี และชุดชนเผ่า เช่าใส่ถ่ายรูปราคาเชา่ 

ชดุละ 50 บาท(ไมร่วมในคา่ทัวร)์ อสิระถา่ยภาพบรรยากาศตามอัธยาศยั น าทา่นเดนิทางสู ่ไรด่อกลมหนาว 

ใหท้า่นอสิระเขา้ชมสวนดอกไมต้ามฤดกูาลทีม่ดีอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ปี ไมร่วมคา่เขา้ชม 30 บาท 

จากนัน้เดนิทางสู ่ซอมบี ้คาเฟ่  คา่เฟ่แถวอ าเภอแมร่มิ บรรยากาศรา้นตกแตง่เป็นธรรมชาตมิาก บรเิวณรา้น

มลี าธารไหลผ่าน สามารถลงไปน่ังจบิกาแฟชลิๆไดอ้กีดว้ย เมนูน่าทานของทางรา้นมทีัง้อาหารคาว หวาน 

เช่น กลว้ยหอมทอดเวียดนาม Banana Roll Zombie Boom Thai Tea Cake และพิซซ่าโฮมเมด แบบ

ตน้ฉบับ ทางรา้นท าเองทัง้แป้งและซอสแนะน าตอ้งลองทาน อสิระเลอืกทาน ถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูขา้วซอยนมิมาน (มือ้ที ่4)  



                             

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่บา้นขา้งวดั ใหท้่านเดนิเล่น ชอ้ปป้ิง ในบรรยากาศแบบบา้นๆ บา้นขา้งวัดเป็นคอมมูนติี้

มอลลส์ไตลพ์ื้นเมอืง ตัง้อยู่ในซอยวัดอุโมงค ์ออกแบบสรา้งจากแนวความคดิทีต่อ้งการสรา้งชมุชนทีม่วีถิี

ชวีติ มปีฏสิมัพันธค์ลา้ยกับการอยูร่่วมกันของผูค้นในสมัยกอ่น มกีารพึง่พาอาศัยกัน ชว่ยเหลอืกัน ดแูลซึง่กัน

และกัน ภายใตก้ารออกแบบทีอ่ยูอ่าศัยทีร่ายลอ้มดว้ยธรรมชาต ิองิบรรยากาศแบบสมัยเกา่ผสมกับความร่วม

สมัยในปัจจุบันจงึก่อใหเ้กดิขึน้มาเป็นชุมชนบา้นขา้งวัด จากนั้นเดนิทางสู่ วนั นมิมาน เชยีงใหม่ One 

Nimman โครงการคอมมูนติีใ้นสไตลย์ุโรปผสมลา้นนาแลนดม์ารค์ใหม่ตัง้อยู่ในย่านนิมมานเหมนิทร ์ชาว

เชยีงใหมแ่ละนักทอ่งเทีย่วรูจั้กในฐานะแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบตา่งๆ แหลง่รวมคาเฟ่

และรา้นอาหารดไีซน์เก๋ ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่่อดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสม

สถาปัตยกรรมยุโรปมองแลว้สวยสะดุดตามาก อีกจุดหนึ่งที่ไดรั้บความนิยมก็คือภายในโซนรา้นอาหารที่

รวบรวมรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่ บาร์ทอ้งถิน่ชือ่ดังระดับ Signatureในเชยีงใหม่ มีการรังสรรคเ์มนูคุณภาพ

มากมาย มาถา่ยรูปทีน่ี่เหมอืนก าลังเทีย่วอยูท่ีย่โุรป อสิระใหถ้า่ยภาพตามอัธยาศัย จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิ

ทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัทีถ่นนนมิมานเหมนิทร ์ฮปิสตรีทของเชยีงใหม่ ถนนนิมมานมทีัง้หมด 17 ซอย 

แตล่ะซอยเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ทีพ่ักและรา้นอาหาร แนวๆ มากมาย โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมและ

ไอเดยีสรา้งสรรค ์อสิระเลอืกเดนิตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลากอ่นเดนิทางกลับน าท่านแวะรา้นของฝาก 

เลอืกซือ้ของฝากกันจุใจเอาไปฝากคนทางบา้น เชน่ แคบหม ูน ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิออ่ง ไสอ้ั่ว เป็นตน้ 

17.00น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

19.55น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิ FD3430  

21.05น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

*** หมายเหต ุโปรแกรมอาจมเีปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่ทีพ่ัก 1คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



                             

• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรอง

ทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิท

ประกันทั่วไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหน่ือยจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น ภายใน 1 วันหลังการจอง และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 6 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 

ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่

คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


