
  

 

 

 

 

 

ออกเดินทางโดยรถตู้   

ครบจํานวน 8 ท่าน เลือกวันและออกเดินทางได้เลย 

 
         ช่วงฤดกูาลนีเ้ป็นช่วงเข้าสูอ่ากาศเย็นสบายของประเทศไทยแล้ว   จึงอยากเชิญชวนทกุท่านหลบฝุ่ น

ในเมืองหลวง ไปหาแหลง่โอโซนบริสทุธ์ิ มีทัง้ทะเลหมอกยามเช้า อากาศเย็นสบาย มีสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั  

ววิสวยๆ และไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั เพ่ือไปเติมพลงักาย พลงัชีวติให้เราได้มีแรงขบัเคล่ือนต่อไปได้  

สถานท่ีนัน้ก็คือ  การเทีย่วขุนเขาทีเ่ขาค้อ  จงัหวดัเพชรบูรณ์    ซึง่เป็นอําเภอท่ีสามารถเท่ียวได้ตลอดทัง้ปี 
ธรรมชาติป่าเขาพร้อมรอต้อนรับนกัท่องเท่ียวเสมอ  เราจะพาท่านไปไหว้พระพทุธเจ้า 5 พระองค์ พระวดัสวย

อําเภอเขาค้ออยู่ท่ามกลางเทือกเขาและทะเลหมอก ไปนัง่จิบกาแฟชมววิภเูขา ระหวา่งเดินทางจะได้เห็นฟาร์ม

สวนดอกไม้ต่างๆ ไร่กะหล่ําปลี  รวมถึงรีสอร์ทท่ีพกัสวยๆท่ีทําให้บรรยากาศเหมือนกบัสวติเซอร์แลนด์               
เหมาะกบัการเติมพลงักาย พลงัใจ ของเราได้อย่างดีเย่ียม และยงัมีแหลง่ท่องเท่ียวมากมายบรรยากาศดีๆให้ไป

เช็คอนิเก็บภาพงามๆ กนัได้หลากหลายมมุ ท่ีจะชวนทกุท่านไปเปิดวาร์ปด้วยกนั .... 

 

 



วนัแรก   กรุงเทพ   –  อทุยานศรีเทพ    -  เขาค้อ  -  ววิทะเลหมอก  - เจดย์ีกาญจนาภเิษก  -  ทีพ่กั 

07.00 น.             คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย ...........     

07.10 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ  มุ่งหนา้สู่จงัหวดัเพชรบูรณ์    ระหวา่งทางแวะใหท้่านไดท้านอาหารเชา้ตาม

อธัยาศยั ณ  ร้านขา้วแกงบา้นสวน 2 

08.00 น. ถึงร้านขา้วแกงบา้นสวน 2  แวะจอดทานอาหารเชา้ และเขา้หอ้งนํ้ า 

08.30 น. ออกเดินทางยาวไปยงั อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์   

11.00 น.             คณะเดินทางมาถึง อุทยานประวติัศาสตร์ศรีเทพ  เป็นอุทยานประวติัศาสตร์ 
ที่ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งเดียวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ และเป็นอุทยาน 
ประวติัศาสตร์ที่มีความสาํคญัและเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของไทย ตั้งอยูท่ี่ 
อาํเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นจุดศูนยก์ลางของแหล่งอารยะธรรมที่สาํคญัแห่งหน่ึงในภูมิภาคน้ี  
เมืองศรีเทพนบัเป็นโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยูใ่นลุ่มแม่นํ้ าป่าสกั มีความสาํคญัมาตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์

ตอนปลายต่อเน่ืองจนถึงวฒันธรรมเขมรโบราณ (พทุธศตวรรษท่ี 8 - 18) และเป็นเมืองที่มีคูเมืองกาํแพง 

เมืองลอ้มรอบ แบ่งพื้นที่สาํคญัออกเป็น 2 ส่วนคือ เขตเมืองใน จดัเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางมรดก

ศิลปวฒันธรรม มีโบราณสถาน 50 แห่ง กลุ่มโบราณสถานท่ีสาํคญั เช่น โบราณสถานเขาคลงันอก 

โบราณสถานปรางคฤ์ๅษี กลุ่มโบราณสถานคลงัแกว้ และสระแกว้ สระนํ้ าโบราณขนาดใหญ่ ทั้งน้ี มีการ

คน้พบเทวรูปรุ่นเก่าจาํนวนมากในเมืองโบราณศรีเทพจาํนวนหลายองค ์ไดแ้ก่ เทวรูปพระวษิณุสวมกีรีฎมงกุฎ

ทรงกระบอกแปดเหล่ียม เทวรูปพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ และเทวรูปพระสุริยเทพ ลกัษณะโดยรวมเป็น

ประติมากรรมลอยตวัอยา่งแทจ้ริง สลกัดว้ยความประณีต แสดงถึงความเช่ียวชาญและความรู้ ปรากฏ

รายละเอียดลกัษณะกายวภิาคของมนุษยค์่อนขา้งชดัเจนผสมผสานกบัความงามตามอุดมคติ ฯลฯ 

12.30 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารไก่ยา่งวเิชียรบุรี 

13.30 น.             หลงัจากนั้นเดินทางไปยงั อาํเภอเขาคอ้  

15.30 น. เดินทางมาถึง  จุดชมวิวทะเลหมอกไปรษณย์ีเขาค้อ  มาเท่ียวเขาคอ้                                                                                          
ทั้งทีจะไม่มาดูทะเลหมอกไดอ้ยา่งไรซ่ึงในอาํเภอเขาคอ้มีจุดชมทะเลหมอก                                                                                               

สวยๆ เยอะมาก หน่ึงในนั้นก็คือ บริเวณไปรษณียเ์ขาคอ้ ในตอนเชา้ของ                                                                                       
ทุกวนัช่วงปลายฝนไปจนถึงปลายฤดูหนาว ที่น่ีจะสามารถมองเห็น                                                                                             

ทะเลหมอกไดอ้ยา่งสวยงามอลงัการ อากาศเยน็ฉํ่า บรรยากาศสวยงาม และโรแมนติคมาก  
          จากนั้นเดินทางมากราบ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นสถานที่                                                                                     

ศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งของเขาคอ้ที่ชาวบา้นให้ความเคารพศรัทธา สร้างขึ้นใน 
ช่วงปี พ.ศ. 2539  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานให้กับพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย ์เพื่อนาํไป

ประดิษฐาน ณ พื้นที่เขาคอ้ ลกัษณะของพระบรมธาตุจะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทยั และรัตนโกสินทร์

ประยกุต  ์สูงประมาณ 69 หลา สีขาวสวยงามน่าประทบัใจ 
 



17.00 น.             นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  คืนน้ีนอนนบัดาวที่  แทนรักทะเลหมอก รีสอร์ท        

เป็นหอ้งพกัสไตลโ์รงแรมประมาณ 20 หอ้ง ส่วนของที่พกันั้นเป็นหอ้งเรียงยาวติดกนัตกแต่งสไตลโ์มเดิร์น 

สามารถมองเห็นทิวทศัน์รอบ ๆ รีสอร์ท ทุกหอ้งมีบริเวณระเบียงดา้นหนา้  
18.00 น.             รับประทานอาหารคํ่า ณ รีสอร์ทแทนรักทะเลหมอก    พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง               ทุ่งกงัหันลม  -  ไร่GB – ไร่สตอเบอร์ร่ีบีเอ็น -  น้ําตกศรีดษิฐ์   -  ทุ่งแสลงหลวง   -  ทีพ่กั 

07.30 น.             รับประทานอาหารเชา้ ณ  รีสอร์ทที่พกั  

08.30 น.             ออกเดินทางไปชม  ทุ่งกังหันลม  ตั้งอยูบ่ริเวณตาํบลทุ่งสมอ มีลกัษณะ 

เป็นแท่นกงัหนัลมสีขาวขนาดใหญ่ สูงกวา่ 100 เมตร ตั้งเรียงรายอยูบ่นท่ี 

ราบบนเนินเขา บรรยากาศคลา้ยกบัหุบเขาในต่างประเทศ  จุดที่สามารถ 

ชมววิทุ่งกงัหนัลมไดอ้ยา่งสวยงามจะอยูบ่ริเวณบา้นเพชรดาํ ตาํบลทุ่งสมอ  

โดยจุดดงักล่าว ชาวบา้นไดร่้วมกนัทาํเป็นจุดชมววิ ร้านกาแฟ  ร้านอาหาร  

และตลาดขายของฝาก พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนุก ๆ จากไร่ต่าง ๆ ที่อยูใ่กลเ้คียง และมุมถ่ายรูปสวย ๆ  

ใหไ้ปแชะภาพงาม ๆ กนัอีกหลากหลายจุด 

               ระหวา่งทางแวะจุด  ไร่สตรอว์เบอร์รีจีบี  สถานที่ทอ่งเที่ยวใกลก้บั                                                                                           

ทุ่งกงัหนัลม บา้นเพชรดาํ มีลกัษณะเป็นไร่ผกั-ผลไม ้โดยมีสินคา้เด่น ๆ                                                                                         

ก็คือ สตรอวเ์บอร์รี (ออกผลตามฤดูกาล)  แต่มีส่ิงที่น่าสนใจอ่ืนๆ ไวร้องรับดว้ย                                                                   

เช่น ทุ่งดอกผกัเส้ียนหลากสีสนั, ทุ่งดอกไมเ้มืองหนาว, ชิงชา้มง้, ฟอร์มูล่ามง้,                                                     
ขี่มา้, ร้านขายของฝากของที่ระลึก และร้านอาหาร   นอกจากน้ีบริเวณไร่จีบี ยงัสามารถมองเห็นววิของทุ่ง

กงัหนัลมไดอ้ยา่งสวยงามดว้ย    

 หลงัจากนั้น นาํท่านไปชม ไร่บีเอ็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ไดรั้บความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ตลอด   ทั้งปี ดว้ยทางไร่จะจดักิจกรรมท่องเที่ยวให้ได้เขา้ไปเที่ยวชมอยูต่ลอด มีทุ่งดอกไมส้วยๆ ให้ได้แวะไป 
ถ่ายรูปฟุ้งๆ ทั้ง 4 ฤดูกาล ทั้งทุ่งดอกคอสมอส ทุ่งดอกเวอร์บีน่า ทุ่งดอกผกัเส้ียนฝรั่ง และทุ่งบานไม่รู้โรย 
 ไฟเออร์เวิร์ก ซ่ึงจะปลูกสลบักนัไปตามสภาพอากาศ  นอกจากน้ีก็มีร้านกาแฟเล็ก ๆ ไวบ้ริการดว้ย 

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

 



13.00 น. ออกเดินทางไป ทุ่งแสลงหลวง หรือ “ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย” เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ ถือเป็นแหล่งผนืป่าสะวนันาแห่งเดียวของภาคเหนือที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ 

ภายในอุทยานครอบคลุมพื้นที่สองจงัหวดั คือเพชรบูรณ์และพษิณุโลก มีพื้นที่เป็นทุ่งหญา้โล่งกวา้ง เน้ือที่

ประมาณ 16 ตร.กม. ตามเสน้ทางจะตดัผา่นป่าเบญจพรรณ มีพนัธุไ์มด้อกมากมาย และอาจเจอสตัวป่์าออกมา

หากินตามขา้งทาง นอกจากน้ียงัมีทุ่งหญา้แบบสะวนันาสลบักบัป่าสนสองใบ คือทุ่งหญา้เมืองเลน และ                     

ทุ่งโนนสน  นกัท่องเที่ยวนิยมมาเดินป่าและกางเตน็ทพ์กัแรม โดยทางอุทยานจะเปิดใหเ้ขา้ไปเที่ยวไดใ้นเดือน

ตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกปี 

 

 

 

 

15.30 น. ระหวา่งทางกลบัหยดุแวะพกัที่  นํ้าตกศรีดิษฐ์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกัอีกแห่งหน่ึงที่นกัท่องเที่ยวตอ้งมา 

เที่ยวชม เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพกัผอ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ในที่เดียวกนั 

ลกัษณะของนํ้ าตกเป็นหินชั้นขนาดใหญ่ มีชั้นเดียว  มีนํ้ าตกตลอดทั้งปี เป็นแหล่งตน้นํ้ าของลาํนํ้ าเขก็  

ซ่ึงมีลาํธารไหลต่อเน่ืองมาจากเขาคอ้ ก่อนหนา้น้ีคอมมิวนิสตเ์คยใชเ้ป็นท่ีอยูส่าํหรับการดาํรงชีพในป่า  

เป็นชุมชนขนาดยอ่มซ่ึงยงัปรากฏหลกัฐานและส่ิงของเคร่ืองใชห้ลายอยา่งของกลุ่มในบริเวณนํ้ าตก เช่น 

บา้นพกั และครกตาํขา้วที่ใชพ้ลงังานนํ้ าตกเป็นกลไกในการเคล่ือนกงัหนัตาํขา้วเป็นตน้ ส่วนช่ือของนํ้ าตก                          

ศรีดิษฐต์ั้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงการพลีชีพของ ส.อ.ประพจน์  ศรีดิษฐ ์ผูเ้สียสละชีวติในการต่อสูก้บั

ผกค.ในสมรภูมิรบแห่งน้ี    ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางกลบัที่พกั 

16.45 น.              คณะเดินทางถึงที่พกั  แทนรักทะเลหมอก รีสอร์ท        

18.00 น.             รับประทานอาหารคํ่า  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม                  วดัผาซ่อนแก้ว  -   Pino  Latte   - โรงเตี้ยมสุดขอบฟ้า  - ตลาดชาวเขา   -  กรุงเทพ              

08.00 น.             รับประทานอาหารเชา้ ณ  รีสอร์ทที่พกั และเตรียมตวัเช็คเอา้ท ์

09.00 น. ออกเดินทางไป วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  หรือ  วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาในหมู่บา้นทางแดง                

อ.เขาคอ้ ซ่ึงที่เรียกกนัวา่ "ผาซ่อนแกว้" นั้นเน่ืองจากมีภูเขาสูงใหญ่ซอ้นกนัเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบ                 

บริเวณศาลาปฏิบติัธรรม และบนยอดเขา มีถํ้าอยูบ่นปลายยอดเขา มีชาวบา้นทางแดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้

ลอยเหนือฟากฟ้า และลบัหายเขา้ไปในถํ้าบนยอดผา ชาวบา้นเช่ือวา่เป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่าง

ถือวา่เป็นสถานทีม่งคล มีความศกัด์ิสิทธ์ิและเรียกตามๆ กนัวา่ "ผาซ่อนแกว้" นัน่เอง 

https://travel.mthai.com/blog/85802.html


 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. จากนั้นพาทุกท่านมา ด่ืมกาแฟชมววิธรรมชาติสุดงามที่  Pino Latte  เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์  นอกจากคุณจะ

ไดล้ิ้มรสเคร่ืองด่ืมรสเยีย่มกบัขนมแสนอร่อยแลว้  อีกส่ิงที่เป็นจุดขายก็คือทิวทศัน์สุดอลงัการของเขาคอ้ 

สามารถมองเห็นวดัผาซ่อนแกว้ไดอ้ยา่งชดัเจน พร้อมมุมสาํหรับถ่ายรูปอีกนบัไม่ถว้น บอกเลยวา่อยูน่ัง่อยูท่ี่น่ี

ไดห้ลายชัว่โมงไม่มีเบื่อ ไหนจะหมู่ดอกไมเ้รียงรายสวยงาม 
 

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  โรงเตี้ยมสุดขอบฟ้า  ร้านอาหาร 
วิวสวยหลกัลา้น ตั้งอยู่ในเส้นทางไปเยอืนวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ 
เช่นกนั ตวัร้านตั้งอยูบ่นยอดเขาสูง ออกแบบในสไตล์โรงเต๊ียมแบบจีน 
มีระเบียงริมหน้าผาแบบเปิดโล่ง ซ่ึงสามารถมองเห็นป่าเขา 
ไดก้วา้งไกล ดูเพลินตา พาให้กินขา้วอร่อยขึ้น 10 เท่า 

13.00 น. ไดเ้วลาคณะเดินทางกลบัเขา้สู่กรุงเทพ  ระหวา่งทางแวะซ้ือของฝาก ผลผลิตเกษตร  และสินค้าจากชาวเขา                              

14.30 น. แวะพกัเขา้หอ้งนํ้ า และซ้ือของฝากที่ร้าน ไร่กํานันจุล                                                                                                        

20.00 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

หมายเหตุ  :    โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคญั 

 



อัตราค่าบริการ ราคา / ท่าน 

ผูใ้หญ่  พกัหอ้งละ  2-3  ท่าน       ราคาท่านละ 8,200.-  บาท 

พกัเด่ียว  { จ่ายเพิ่ม }   ท่านละ 2,800.-  บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

      ค่าพาหนะรถตู ้ เดินทางตามโปรแกรม  คนัละ 7 – 8 ท่าน  

 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

      ค่าโรงแรมที่พกั  จาํนวน  2 คืน //   หอ้งละ 2 ท่าน 

 ค่าใชจ่้ายของเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายเุกิน  

  70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  

   200,000.- บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมค่าเขา้ชม สาํหรับอตัรา  สําหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่า   

             โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

  ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 

   การชําระเงิน    หากแจ้งภายหลงัการชําระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณ ี) 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน : 

1. สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 4,000.- บาท  พร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผู้เดินทาง 

2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงที่ควรนําไปด้วย   ยาประจาํตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพสาํหรับเขา้วดั, รองเทา้ที่สวมใส่สบาย 

 



การยกเลิกและคนืค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 3,500.-  บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 60% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5.  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมี ผูโ้ดยสารจาํนวน  7 - 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ,การเมือง, ภยัธรรมชาติ โดยทางบริษทัฯ 

จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

************************************************* 

หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ 
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