
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THB03 เกาะล้าน-พัทยาฮาเฮ 

.. วทิเดอะแก๊งค์ 2 วัน 1 คืน 



 

 

 

 

มาตราการดแูลปอ้งกัน การติดเชือ้โควิด-19  

- ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชื้อภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้้อนกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์้างมือประจาํรถบัส ตลาดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแหง่

ประเทศไทย 

DAY 1 : กรุงเทพฯ – พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – ท่าเรือ

แหลมบาลีฮาย (-/L/D) 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสาย

ไหม กทม. (google map : 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบั

หนา้กากอนามยัแบบผา้ บรกิารจดุเชค็อุณหภมูริ่างกายกอ่นการเดนิทาง 

และมคัคุเทศกค์อยใหค้าํแนะนาํมาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อน

ออกเดนิทาง (พน่ฆา่เชื้อยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมูิพนักงานคบ

ขับรถก่อนการเดนิทาง )  

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออก



เดนิทางตามเวลา หากทา่นมาไม่ทนัเวลานดัหมาย ทางบรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 

   Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

 

10.00 น.  เดินทางถึง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

 11.45 น. ลงเรือเพ่ือเดินทางสู่ เกาะล้าน (หาดแสม) เป็นเกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขต

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แนบขนานกับหาดพัทยา ห่างจากฝั่งพัทยาเพียง 

7 กิโลเมตร เป็นชายหาดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเล่นกีฬาทางน้ํา เช่น เรือ

ลาก เรือสกี ดําน้ําดูปะการัง ลักษณะภูมิประเทศของเกาะล้านเป็นรูปห้า

เหลี่ยมด้านไม่เท่า มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,500 ไร่ ความยาวของเกาะล้านจาก

ทิศเหนือจรดทิศใต้ยาวประมาณ 4.65 กม. ส่วนท่ีมีความกว้างมากท่ีสุด

สามารถวัดได้ประมาณ 2.15 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอนันต์ซีฟู้ด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กุ้งขาวลวกจิม้     2.ปลานิลทอดราดพริก  3.หอยแมลงภู่อบ     

4.ทะเลผดัฉ่า         5.ต้มย าทะเล                6.ไขเ่จียว   

7.ผดัผกัรวม           8.ผลไม้ตามฤดกูาล       9.ข้าวสวยและน า้ด่ืม 



หลังทานอาหารอิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเล่นน้ําบริเวณชายหาดตาม

อัธยาศัย จากนั้นสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลี

ฮาย 

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยทําให้ไม่สามารถ

เดินทางไปเท่ียวเกาะล้านได้ จะทําการเปลี่ยนไปทานอาหารกลางวันท่ี

โรงแรม LK Celestite และจัดบัตรเข้าชม เมืองจําลอง Mini Siam 

ทดแทน 

15.00 น. ลงเรือเพ่ือเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา 

16.45 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารส้มปั้น พิเศษ ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์!!! 

 

 

 

1.กุ้งนึง่กระเทียม                     2.ปลาทอดราดซอส   

3.ปลาหมกึผดัพริกเผา              4.ซุปเต้าหู้หมสูบั       

5.ออส่วนหอยนางรม                6.มะเขือมว่งผดัหมสูบัหม้อดนิ 

7.ถัว่ฝักยาวผดัพริกแห้ง            8.ไขเ่จียว        

9.ขาหมตูุน๋น า้แดง                    10.คะน้าผดัน า้มนัหอย     

11.เต้าหู้อบหม้อดนิ                 12.ผลไม้ตามฤดกูาล 

13.ข้าวสวย                             14.น า้ด่ืมและน า้แข็ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พักที่   LK Celestite ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAY 2 : SILVER LAKE – เขาชจีรรย ์– ตลาดหนองมน – RED TEMP 

CAFÉ – กรงุเทพฯ (B/-/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00 – 

10.00 น.) 

09.30 น.  เดินทางสู่ SILVER LAKE เป็นอาณาจักรท้ังผลิตและจําหน่ายองุ่นสด 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่นและล่าสุดเป็นแหล่งท่องเท่ียวประจําเมืองพัทยา 

ซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้เป็นของอดีตนางเอกชื่อดัง คุณสุพรรษา เนื่อง

ภิรมย์ ท่ีได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคให้สวยงาม นอกจากจะ

สามารถกินลมชมวิวสัมผัสอากาศอันริสุทธิ์ภายในไร่อุง่นซิลเวอร์เลคแล้ว 

ตรงข้ามไร่องุ่นยังมีร้านอาหารท่ีทางไร่ไว้คอยบริการนักท่องเท่ียว บรรยา

กากาศของร้าน สีสันสวยงามมองเห็นวิวไกลสุดตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45 น. นําทุกท่านเดินทางสู่ เขาชีจรรย์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง

ของจังหวัดชลบุรี มีพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินในลักษณะพระ

พุทธฉายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เพ่ือเป็นพระพุทธรูปประจํารัชกาลท่ี 9 น้อม



เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีท่ี 50 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระพุทธรูป

ประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบ พระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสม

ล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัล

ลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ท้ังสิ้น 130 เมตร

เป็นแบบนูนตํ่า โดยระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ

มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาต

พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา" มี

ความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาท่ีรุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดัง

มหาวชิระ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. ช้อปปิ้งของฝากกันท่ี ตลาดหนองมน อยู่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งเข้ากรุงเทพฯ 

ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมของ

กินของฝากจากเมืองชลและจังหวัดใกล้เคียง มีร้านค้าตึกแถวและแผง

ลอยนับร้อยร้านยาวถึง 600 เมตร ของท่ีขายส่วนมากจะเป็นของกิน 



ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูป เช่น ปลาเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง 

ปลาหมึกแห้ง กะปิ น้ําปลา อาหารท้องถิ่น เช่น ห่อหมก ทอดมัน หอยจ๊อ 

แจงลอน และขนมหวานนานาชนิด เช่น ข้าวหลาม ขนมจาก ทุเรียนทอด 

ขนมไทยต่างๆ 

14.00 น. เดินทางสู่ RED TEMP CAFÉ ร้านกาแฟสุดชิคบรรยากาศคล้ายเมือง

นอก ตัวร้านอยู่ท่ีจุดชมวิวเขาสามมุข โดดเด่นด้วยแลนด์มาคท่ีเป็นหอคอย

สูงเด่นไว้ชมวิวทะเลบางแสน มีมุมสวยๆให้นักท่องเท่ียวได้ถ่ายภาพ

มากมาย 

 15.00 น. เดินทางออกจากเมืองพัทยา 

 17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

ร้านอาหาร – รายการอาหารและการเดนิทางอาจมีการปรบัเปลีย่นไดโ้ดย

ไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้นี้เพือ่ประโยชนแ์ละเพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเปน็สําคัญ 

อัตราค่าบริการ  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ หมายเหต ุ

25 - 26 กรกฎาคม 2563 2,199 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

26 - 27 กรกฎาคม 2563 2,199 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

27 - 28 กรกฎาคม 2563 2,199 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

01 - 02 สงิหาคม 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

08 - 09 สงิหาคม 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

15 - 16 สงิหาคม 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

22 - 23 สงิหาคม 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

29 - 30 สงิหาคม 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์) 

05 – 06 กนัยายน 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 



12 – 13 กนัยายน 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

19 – 20 กนัยายน 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

26 – 27 กนัยายน 2563 1,999 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

03 – 04 ตลุาคม 2563 2,199 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

10 – 11 ตลุาคม 2563 2,199 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

17 – 18 ตลุาคม 2563 2,199 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

24 – 25 ตลุาคม 2563 2,199 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร์-อาทิตย)์ 

31 – 01 พฤศจิกายน 

2563 

2,199 ไม่มรีาคาเดก็ (เสาร-์อาทิตย)์ 

 

**กรณีพักเดี่ยวชําระเพิ่ม 900 บาท/ท่าน** 

   

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง 

***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

ข้อสาํคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปท่ีออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถ

บัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการ

เดินทาง  

 



 

 

 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าที่พักจํานวน 2 คืน ตามโปรแกรม  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุใน

รายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- ส าหรบัโปรแกรมน้ี ช าระเตม็จ านวน  หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน 

เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิ

เช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงิน

ตามเวลาท่ีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 

ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 



- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และ

เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล 

สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิด

ให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทาง

บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่

ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คํา

สัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการ



เดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทํา

การยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า

อากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่ม

จองทัวร์  

- กรณีที่โปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง 

ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ี

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

ร้านอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิด

ทําการชั่วคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะ

จัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์ห้กบัทางบรษิัทฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 



** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 


