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04.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินนก

แอร ์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

06.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดเชยีงราย ด้วยเท่ียวบิน DD100 

                   (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 20นาที) ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่องขาไปและกลับ 

 

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินเชยีงราย รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดรอ่งขุ่น ชมความ

งามของศิลปะล้านนาประยุกต์ท่ี

ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน์  ชมสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม ลายปูนปั้ นท่ีปราศจากการ

แต้มสี ประดับด้วยกระจกท่ีมีความ

สวยงามแปลกตา และความงดงาม

ของภาพวาดฝาผนัง 

 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ • เชยีงราย • วัดรอ่งขุ่น • ไรบุ่ญรอด  • ภูชีฟ้้า                     
            (-/กลางวัน/เย็น) 
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กลางวัน        บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร   

13.30 น. เข้าชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตาม

ความ เหมาะสมกับสภาพดิน ท้ังไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ ล้ินจ่ี ล าไย มะม่วง 

กระท้อน พืชสวนมีชาพันธ์ุอู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่ท่ีมีชื่อเสียง เช่น ข้าว

บาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บล็อกโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว์ เล้ียงวัวนม 

เป็นต้นรวมท้ังแปลงเกษตร ผสมผสาน และพื้นท่ีจัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเท่ียวได้

ถ่ายภาพ ทางไร่จะมีรถน าเท่ียวแบบ ฟาร์มทัวร์ และชมวิว 360 องศา (ไม่รวมค่าตั๋วนั่งรถรางชม

ไรท่่านละ 100 บาท) 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ภูชีฟ้้า 

ค่า เข้าที่พัก ภูชีฟ้้าฮิลล์  หรอื เทียบเท่า พรอ้มบรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศยั 
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06.00 น.  ต่ืนเช้า น าท่านชมพระอาทิตย์ข้ึนและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าท่ี จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า  เป็น

ยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือกเขาดอยผาหม่น อยู่ติดพรมแดนไทย-ลาว ค่ะ ต้ังอยู่ในอ าเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เพราะมีหน้าผาปลายยอดแหลม เป็นแนวยาวท่ีชี้ไป

บนฟ้าทางฝ่ังประเทศลาว เลยท าให้เป็นท่ีมาของชื่อ ภูชี้ฟ้า และจุดสูงสุดคือบริเวณจุดชมวิว 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางกลับ  

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก  

 
 
 
 
 

วันที่สอง ชมพระอาทิตย์ข้ึนจุดชมวิวยอดภูชีฟ้้า • วนอุทยานถ้าขุนน้านางนอน • พระธาตุดอยตุง •  

พระต าหนักดอยตุง • สวนแม่ฟ้าหลวง • ถนนคนเดินเชยีงราย                   (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนั้น น าท่านชม อุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน เป็นถ้าหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่า

เป็นถ้า ท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย ชมรูปปั้ นจ่าแซม นาวาตรีสมาน กุนัน จากฝีมือของ 

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาว เชียงราย และน าท่านสักการะเจ้าแม่นางนอน 

จากนั้นน าท่านชม สระมรกตถ้าหลวงบ่อน้าสีฟ้า ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ บริเวณขุนน้านางนอน 

  
 

กลางวัน        บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ดอยตุง อ.แม่จัน 

จากนั้น น าท่าน ชมพระต าหนักดอยตุง ซึ่งเคย

เป็นพระต าหนักของสมเด็จย่าท่ีทรง

เคยประทับ พระต าหนักเป็นการ ปลูก

สร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับ

สวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระต าหนักจะ

มีดอกไม้เมืองหนาว  ตกแต่งไว้อย่าง

สวยงาม  จากนั้ น ให้ท่ านไ ด้ อิ สระ

เพลิดเพลินไปกับอากาศดีๆและชมวิว

สวย น าท่านเท่ียวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เมืองหนาวท่ีหมุนเวียน

ปรับเปล่ียนทุกฤดูกาลจากนั้น น าท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานท่ีมีความเป็นมา

ยาวนานและเก่าแก่ของจังหวัดเชียงรายเป็นพระธาตุท่ีชาวเชียงรายให้ความเล่ือมใสและศรัทธา

และยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวปีกุน จากนั้น น าท่านเดินถนนคนเดิน เชียงรายไนท์บาซาร์ 

อีกหนึ่งแหล่งช้อปของกินของฝากราคาถูก ท่ีนี่เป็นตลาดนัดยามเย็นท่ีเปิดบริการทุกวัน โดยจะเร่ิม

คึกคักในช่วงค่าสามารถมาเดินเล่นลมเย็นกินนู่นชิมนี่ได้จนพุงกาง แถมยังได้ของฝากของท่ีระลึก
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เพียบ ท้ังสินค้าพื้นเมือง ของแฮนด์เมด งานประดิษฐ์ต่างๆ รวมถึงเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ราคา

ย่อมเยาว์ 

 **อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั** 

จากนั้น เข้าสู่ที่พัก โรงแรม เดอะสเปซเชยีงราย หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น.  น าท่านเดินทางสู่อ าเภอแม่จัน พาชม ไร่ชาฉุยฟง เท่ียวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ต้ังอยู่บนเนินเขาปลูก

ต้นชา ลดหล่ันกันเป็นข้ันบันได นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร “คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบ

จากสถาปนิกไทย ท่ีคว้ารางวัลระดับโลก The Architizer A+Awords ท่ีออกแบบให้เห็นวิวไร่ชาได้

รอบทิศ และมีบริการ เคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี เมนูชา เช่น หม่ันโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้กชาเขียว ท่าน

สามารถเลือกมุมถ่ายภาพไร่ ชาสวยๆ ชิมชา ซื้อชาคุณภาพเป็นของฝากได้ด้วย 

 

วันที่สาม ไรช่าฉุยฟง • พิพิธภัณฑ์บ้านด า • วัดห้วยปลากั้ง • วัดรอ่งเสือเต้น • กรุงเทพฯ 

             (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนั้น ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ วัดนี้ วัด

นี้ เร่ิมก่อต้ังเป็นส านักสงฆ์จนกระท่ังวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสว โส ได้

เดินทางมา ปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้เร่ืองโหราศาสตร์

ในการท านายทายทัก ซึ่งปรากฏว่าผู้คนท่ีมาดูดวงส่วนใหญ่น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตน 

แล้วประสบความส าเร็จจึงมีคน มาท าบุญท่ีวัดแห่งนี้มากข้ึน 

 
 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร   

จากนั้น น าท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านด า สร้างข้ึนโดย 

อ.ถวัลย์  ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ ท่ีมีฝีมือ

ทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้าง

งานด้านศิลปะไว้มากมาย ท้ังทางด้าน

ภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น 

ลักษณะ  ของ บ้านด าจะเป็นกลุ่มบ้าน



 
  
 BT-TH32_DD_DEC-MAR2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีด า โดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้าน ท้ังหมด 36 หลัง ใน

บ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักท่ีมีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยัง ประดับ

ด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง  

จากนั้น  ชม วัดรอ่งเสือเต้น ไฮไลต์ท่ีส าคัญอยู่ท่ีพระอุโบสถใหม่ท่ีสร้างข้ึนด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็น 

เอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้าเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือ

การรังสรรค์ ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถ่ินชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูก

ศิษย์ของ อ.เฉลิม ชัย โฆษิตพิพัฒน์  

 
 

หลังจากนั้น แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อ่ัว น้าพรกิหนุ่ม  

17.30 น. เดินทางเข้าสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชยีงราย 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD109 

21.40 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง 
รถตู้ปรบั
อากาศ จ านวน 

ราคาต่อท่าน/ไม่มรีาคา
เด็ก 

พักเด่ียวเพิ่ม 

28 ธ.ค.65 30 ธ.ค.65 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 1,500 

30 ธ.ค.65 01 ม.ค.66 8 ที่นั่ง 16+1 14,999 1,500 

31 ธ.ค.65 02 ม.ค.66 8 ที่นั่ง 16+1 14,999 1,500 

01 ม.ค.66 03 ม.ค.66 8 ที่นั่ง 16+1 11,999 1,500 

13 ม.ค.66 15 ม.ค.66 8 ที่นั่ง 16+1 11,999 1,500 

20 ม.ค.66 22 ม.ค.66 8 ที่นั่ง 16+1 10,999 1,500 

10 ก.พ.66 12 ก.พ.66 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 1,500 

04 ม.ีค.66 06 ม.ีค.66 8 ที่นั่ง 16+1 9,999 1,500 

 
** การนัตีตั้งแต่ 8 ท่านข้ึนไปออกเดินทางมหีัวหนา้ทัวร ์** 

 กรณกีรุป๊เดินทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธิเ์ลื่อนวันเดินทาง 
 

*กรณ ีพัก 3 ท่าน เสยีค่าบรกิารเพ่ิมห้องละ 500 บาท * 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาต๋ัวพิเศษไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเล่ือนวันเดินทาง

ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องท าการซื้อต๋ัว

เคร่ืองบินใหม่เท่านัน้ 

 น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือข้ึนเครื่องไม่เกิน 7 กก.  

 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเปน็ท่ีนอนเสริม 

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพ  

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ี

เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน (บังคับตามระเบยีบธรรมเนยีม) 

**หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ่มได้ตามสินน้าใจและความพึงพอใจของทุกท่าน 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน

ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร์ 

 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการเดินทาง  

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อน

การเดินทางอยา่งน้อย 20 วัน 

กรณียกเลิก :  

• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัว

เคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าธรรมเนียม,เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , ค่าบริการ     
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• แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ  ค่า

มัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า,ค่าโรงแรมท่ีพัก ,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว , 

ค่าบริการ 

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น   

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เปน็ไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ

จลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภัุยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จา่ยให้ตัวแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


