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บินด้วยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD7199 DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย) 07.00 – 08.30 
FD3206 CEI(เชียงราย) – DMK(ดอนเมือง) 20.50 – 22.20 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครือ่งบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – วดัร่องเสือเต้น – วดัพระนัง่ดิน –วดันันตาราม – 
วดัพระธาตุจอมทอง – วดัศรีโคมค า                               (B/L/D) 

04.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย(THAI AIR ASIA) โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย(THAI AIR ASIA) 
เทีย่วบนิที ่FD7199 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
08.45 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ทีส่นามบนิ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัที่มคีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานที่โดดเด่นของวดัแห่งนี้คอื 
“วหิารร่องเสอืเตน้” ซึ่งมคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนวประยุกต์ 
ทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสขีางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝา
ผนงัทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระนัง่ดิน อศัจรรยอ์นัซนีไทยแลนด ์อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา เป็นวดัทีอ่งคพ์ระ
ประธานของวดัไม่ม ีฐานรองรบัเหมอืนกบัพระประธานองคอ์ื่นๆเคยมรีาษฎรสรา้งฐานรองรบัเพื่ออญัเชญิพระประธานขึ้น
ประดษิฐานบนฐานรองรบั แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรกย็กไม่ขึน้ จงึเรยีกสบืต่อกนัมาว่า พระนัง่ดนิ นอกจากนี้ ผูเ้ฒา่ผู้
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แก่เล่าขานสืบกันมาว่า เคยมชีาวบ้าน ได้พากนัสร้างฐานชุกชีแล้วได้อนัเชิญพระเจ้านัง่ดินขึ้นประทบั แต่ได้เกิดเหตุ
อศัจรรยฟ้์าไดผ้่าลงมาทีก่ลางพระวหิารถงึ 3 ครา พุทธบรษิทัทัง้หลายจงึอาราธนาพระเจ้านัง่ดนิมาประดษิฐานบนพื้นดิน
ดงัเดมิตราบจนทุกวนัน้ี 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดันันตาราม เป็นวดัที่อนุรกัษ์วหิารศลิปะแบบไทยใหญ่ตวัวหิาร สร้างด้วยไม้สกัทัง้หลกัตกแต่ง
ลวดลาย ฉลุไมอ้ย่างสวยงาม ตามสว่นประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบนั หน้าต่าง ระเบยีง เป็นตน้ ทัง้ลวดลายแกะสลกั หลงัคา
ซ้อนชัน้มุงแป้นเกลด็หรอืกระเบื้องไม้ทีล่ดหลัน่ลงตวั ส่วนภายในวหิารกด็ูขรมึขลงัเป่ียมไปดว้ยพลงั แห่งศรทัธา เมื่อเดนิ
เขา้ไปจะพบกบัองคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั แกะสลกัจากไมส้กัทองลงรกัปิดทองทรงเครื่องแบบ ไทย
ใหญ่ ประดษิฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม โดยขา้ง องค์พระประธาน มพีระพุทธรูปหนิขาว และพระพุทธ
ปฏมิา ประธาน ไมส้กัทองทีต่่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทรงเครื่องแบบไทยใหญ่อย่าง สมสว่นสวยงามประดษิฐานอยู่  
มเีจดยี์แบบไทย ใหญ่ มพีพิธิภณัฑ์ธนบตัรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณเกี่ยวกบัการเทศน์
มหาชาตแิต่ละตอน 

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระธาตุจอมทอง ตัง้อยู่บนดอยจอมทองตรงขา้มวดัศรโีคมค า ถอืเป็นปชูนียสถานโบราณที่
ส าคญัคู่บ้านคู่เมืองพะเยา สามารถเดินทางขึ้นไปกราบนมสัการองค์พระธาตุได้สองทาง มีถนนขึ้นไปถึงวดัพระธาตุ
จอมทอง ส าหรบัใครทีช่อบเดนิเทา้ กส็ามารถเดนิเทา้ขึน้บันได โดยจอดรถไวบ้รเิวณลานจอดรถดา้นล่าง บรเิวณโดยรอบ
วดัพระธาตุจอมทองเป็นป่าไม้ เป็นสวนรุกขชาต ิเมื่อเดนิทางขึ้นไปถงึวดักจ็ะพบกบัความสงบร่มรื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่
สามารถมองเหน็ทศันียภาพของตวัเมอืงพะเยา และกว๊านพะเยาไดอ้ย่างชดัเจน 
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น าท่านออกเดินทางสู่ วดัศรีโคมค า ตัง้อยู่ริมกว๊านพะเยา เป็นวดัคู่บ้านคู่เมืองพะเยา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 20 
ประดิษฐาน พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนา"วดัศรโีคมค า"เป็นชื่อทีใช้ ทาง
ราชการแต่ชาวบา้นโดยทัว่ไป ยงัคงเรยีกตามชื่อเดมิว่า วดัพระเจา้ตนหลวง หรอืวดัทุ่งเอีย้งเนื่องจาก มพีระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ เป็นประธานของวดั ทีม่ปีระวตัคิวาม เป็นปรากฎ ตามต านาน เกี่ยวขอ้งกบัการเสดจ็ มาของพระพุทธเจา้รวมถงึการ
แสดง พุทธท านายเกี่ยวกบัการสรา้งพระเจา้ตนหลวง ในบรเิวณทีเ่ป็นหนองเอี้ยง สนันิษฐานว่าวดัศรโีคมค าสรา้งราว พ.ศ. 
2067 ภายหลงัจากทีม่กีารสร้างพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบนัเรยีกตดิปาก กนัว่า "พระเจา้ตนหลวง"ส าหรบัพระเจ้า
ตนหลวงองคน์ี้ เป็นพระพุทธรปูส ารดิปางมารวชิยัหน้าตกักวา้ง 14x16 เมตร ปัจจุบนัประดษิฐานเป็น พระประธานในวหิาร
หลวง สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ราวปีพ.ศ. 2034 ในสมยัพระยาเมอืงยีค่รองเมอืงพะเยา (สมยัพระยอดเชยีงราย กษตัรยิล์ าดบั
ที ่13 แห่งราชวงคม์งัรายของเชยีงใหม่ ) ต่อมาในสมยัพระยาอุปราชเจ้าบุรยี์รตัน์ไดท้ าการ ก่อสรา้งพระวหิาร ,เสนาสนะ
ต่างๆและล าดบัต่อมาก็ได้ตัง้เป็น วดัขึ้นในสมยัของพระยาตู้ ครองเมอืงพะเยา ชาวพะเยาถอืเป็น พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิ ์
คู่บา้นคู่เมอืง เดอืนหกของทุกปีจะมงีานนมสัการพระเจา้ตนหลวง 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PHAYAO GATEWAY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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DAY2  อนุสาวรีย์พ่อขนุง าเมือง – กว๊านพะเยา – ล่องเรือ วดัติโลกอาราม – วดัร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – หอ
นาฬิกา อ.เฉลิมชยั – เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์                                               (B/L/–) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู ่อนุสาวรียพ์่อขนุง าเมือง อนุสาวรยีท์ีจ่ะท าให้ร าลกึถงึบูรพกษตัรยิผ์ูย้ ิง่ใหญ่ในอดตี และเป็นบุคคล
ส าคญัทีช่าวพะเยาไม่เคยลมืเลอืน พ่อขุนง าเมอืง คอื กษตัรยิผ์ูป้กครองเมอืงภูกามยาว ล าดบัที ่9 ระหว่างปี พ.ศ. 1801 -
1841 อนัเป็นยุคสมยัทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมาก ทีส่ าคญัพระองคเ์ป็นพระสหายร่วมน ้าสาบานกบัพอ่ขุนเมง็รายแห่งเมอืงเชยีงราย 
และพ่อขุนรามค าแหงแห่งกรุงสุโขทยั ซึ่งทัง้สามพระองคไ์ดก้ระท าสตัยต์่อกนั ณ แม่น ้าองิ ซึ่งกค็อืบรเิวณสถานีประมงน ้า
จดืพะเยาในปัจจุบนั นอกจากนี้ยงัเชื่อกนัว่าพอ่ขุนง าเมอืงเป็นผูท้รงอทิธฤิทธิ ์โดยกล่าวกนัว่าเมื่อพระองคเ์สดจ็ไปทางไหน 
"แดดกบ็่อฮอ้น ฝนกบ็่อฮ า จกัใหแ้ดดกแ็ดด จกัใหบ้ดกบ็ด" จงึไดพ้ระนามว่า "ง าเมอืง" 

 
น าท่านเดนิทางชมความงดงาม กวา๊นพะเยา อยู่ในอ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา เป็นทะเลสาบน ้าจดืใหญ่เป็นอนัดบั 
1 ในภาคเหนือ และอนัดบั 4 ในประเทศไทย  ค าว่า “กว๊าน” ภาษาพื้นเมอืงหมายถงึ “บงึ” กว๊านพะเยา จงึเป็นบงึน ้าอนั
กวา้งใหญ่สุดสายตา  
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น าท่านล่องเรอืไปยงั วดัติโลกอาราม  เป็นศาสนสถานเก่าแก่ที่มมีาก่อนกว๊านพะเยา ซึ่งจมอยู่ใต้กว๊านพะเยายาวนาน
กว่า ๖๘ ปี ปัจจุบนัตวัวดัยงัจมอยู่ใตก้ว๊านพะเยามเีพยีงยอดเจดยีท์ีก่่อดว้ยอฐิดนิเผา เท่านัน้ทีโ่ผล่พน้น ้าขึน้มา  ในปี พ.ศ. 
๒๕๒๖ มกีารคน้พบพระพุทธรปูใตก้ว๊านพะเยา เป็นพระพุทธรปูหนิทราย ปางมารวชิยั ศลิปะสกุลช่างพะเยา หน้าตกักวา้ง 
๑๐๕ เซนตเิมตร ชาวบา้นไดอ้ญัเชญิพระพุทธรูปขึ้นมาจากน ้า จากนัน้ทางจงัหวดัพะเยาไดเ้ชญิไปประดษิฐานไวท้ี่วดัศรี
อุโมงค์ค า จน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มกีารบูรณะสนัธาตุบวกสี่แจ่งขึ้นมา มกีารตัง้ฐานบุษบกด้วยอิฐดินเผา และได้มกีาร
อญัเชญิพระพุทธรูปหนิทรายจากวดัศรอีุโมงคค์ ามาประดษิฐานไวบ้นฐานบุษบกบรเิวณลานซึ่งสรา้งขึน้มาเหนือน ้า ทีว่ดัติ
โลกอาราม 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ทีข่ึน้ชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผูส้รา้งและออกแบบ
อย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแห่งนี้อยู่ 3 ประการ คอื 
เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึ่งปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรค์ทีม่นุษยส์มัผสัได ้ลกัษณะเด่นของวดั 
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คอื พระอุโบสถที่ถูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงัมภีาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่
งดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 
น าท่านออกเดินทางสู่ สิงห์ปารค์ (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดท่องเที่ยวน่าสนใจและ
กจิกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงทีถ่อืเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดอืนพฤศจกิายน-
เดอืนกุมภาพนัธ์ของทุกปี) ฟาร์มสตัว์ เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของที่นี่คอืการมุ่ง เน้นท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยู่ร่วมกบัชุมชน (รวมค่าบริการรถรางแล้ว) 

 
จากนัน้เดินทางไปยงั เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกฝีมอื
ชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดบัของคนพื้นเมอืง รวมไปถงึผลติภณัฑ์ของชนพื้นเมอืง และสนิค้างานศลิปหตัถกรรมต่างๆ 
นอกจากนี้ยงัมอีาหารสตรทีฟู้ด ใหอ้สิระทุกท่านในการเลอืกซือ้ 
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ค ่า อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ เชียงรายไนซ์บาซ่าร ์

น าท่านออกเดนิทาง หอนาฬิกาอาจารยเ์ฉลิมชยั หรอืชื่อทีเ่ป็นทางการว่า หอนาฬกิาเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนาง
เจ้า พระบรมราชนิีนาถ (หอนาฬิกาพุทธศลิป์) ตัง้อยู่ที่กลางตวัเมอืงเชยีงราย ถนนบรรพปราการ – ถนนเจด็ยอด (ใกล้
เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ – ถนนคนเดิน) ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โดยมี
อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ เป็นผูอ้อกแบบ ใชเ้วลาสรา้ง 5 ปี เป็นหอนาฬกิาสทีองทีม่คีวามสวยงาม มลีวดลายแบบ
ไทย และสามารถเปลีย่นสไีดใ้นตอนกลางคนื เป็นงานศลิปะเชงิพระพุทธศาสนาในทุกวนัช่วง ประมาณ 19.00 น. – 21.00 
น.ไฟจะเปลีย่นส ีพรอ้มกบัมเีสยีงเพลงเชยีงรายร าลกึเปิดขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั TANYA INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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DAY3  ไร่ฉาฉุยฟง – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วดัพระธาตุดอยตุง  –  วดัห้วยปลากัง้ – คาเฟ่ 
AKHA COTTAGE –  วดัพระแก้ว – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)            (B/L/–) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ทีต่ ัง้อยู่บนภูเขาสงู เป็นไร่ชาทีป่ลูกลดหลัน่เป็นขัน้บนัไดบน
ภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนด์มารค์ ทีทุ่กคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แลว้ทีน่ี่ยงัมรีา้นอาหาร 
และเครื่องดื่ม เบเกอรี ่ไวบ้รกิาร และทีไ่ร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชาคุณภาพดหีลากสายพนัธุ ์เป็นของฝาก
ได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นทีถ่่ายท าละคร เรื่อง “รกัออกอากาศ”  

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั พระต าหนักดอยตุง โดยเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2530 เมื่อสมเดจ็พระศรี
นครนิทราบรมราชชนนี ม ีพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้มพีระราชกระแสว่า หลงัพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่
เสดจ็ไปประทบัที่ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ส านักงานราชเลขานุการในพระองค์ จงึได้เลอืกดอยตุง ซึ่งมทีวิทศัน์สวยงาม 
ขณะเดยีว กนัสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพืน้ที ่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2530 กท็รงพอพระราช
หฤทยั และมพีระราชด ารจิะสรา้งบา้นทีด่อยตุงพรอ้มกนันี้ ยงัมพีระราชกระแสรบัสัง่ว่าจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจงึก าเนิดเป็น 
โครงการพฒันาดอยตุงขึน้ 

 
น าท่านเดนิทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพื้นที ่25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่าบดา้นทศิเหนือ
ของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพื้นที่เดมิของหมู่บ้านอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครวั ในอดตีหมู่บ้านนี้เป็นเสน้ทางผ่านที่
ส าคญัและเป็นทีพ่กัของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม ประกอบกับทีต่ ัง้มลีกัษณะเป็นหุบ
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ลกึลงไป บา้นเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพฒันาดอย
ตุงฯ จงึขอให้หมู่บ้านย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็นที่
พอใจของชาวบา้น ส าหรบัสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเดจ็ย่า เพื่อให้
คนไทยที่ไม่มโีอกาสไปต่างประเทศได้เหน็ไม้ดอกเมอืงหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบัการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี 
โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพนัธุ์ไม้ดอกไม้ประดบัสวยงาม ผลดัเปลี่ยน
หมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมปีระตมิากรรมเดก็ยนืต่อตวัของ มเิซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเดจ็ย่า พระราชทานชื่อ
ว่าความต่อเนื่อง (continuity) สือ่ถงึการท างานจะส าเรจ็ได ้ตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไมป้ระดบักลางแจง้แลว้ยงั
มโีรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดินทางไปยงั วดัพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มี
ชื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ จ.เชยีงราย ถอืเป็นเจดยีแ์ห่งแรกของเมอืงลา้นนา ซึ่งมคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเหน็ววิธรรมชาติ
ของเมอืงเชยีงรายได้อย่างเต็มตามลีกัษณะเป็นเจดยี์สทีองอร่าม 2 องค์คู่กนัและถอืเป็น พระธาตุประจ าปีกุน ถอืว่าครัง้
หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคงและความรุ่งเรอืงในชวีติ 
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น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขารายรอบวดั 
สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี์" ซึ่งเป็นเจดยี์ที่สูงถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตา
ลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหนัต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมี
ความเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

 
น าท่านออกเดินทางไปยงั คาเฟ่ AKHA COTTAGE เป็นคาเฟ่บนเชิงดอยเล็กๆไม่ไกลจากตวัเมอืง ภายในร้านมีการ
ตกแต่งดว้ยแผ่นไมแ้ละอฐิ ใหค้วามรูส้กึร่มรื่น เยน็สบาย นอกจากยงัมมุีมใหไ้ดน้ัง่ชมววิแบบพาโนรามา สามารถมองเหน็
ถงึความงดงามอกีมุมหนึ่งของวดัหว้ยปลากัง้ 

 
น าทุกท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระแก้ว ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย วดันี้เองทีไ่ดค้น้พบ พระแกว้มรกต 
หรอืพระพุทธมหามณีรตันปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วดัศรรีตันศาสดาราม(วดัพระแก้ว)กรุงเทพฯ ในปัจจุบนั ตาม
ประวตัเิล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมยัพระเจา้สามฝัง่แกนเป็นเจา้เมอืงครองเชยีงใหม่นัน้ฟ้าไดผ้่าเจดยีร์้างองคห์นึ่งและได้
พบพระพุทธรปูลงรกัปิดทองอยู่ภายในเจดยี ์ต่อมารกักะเทาะออก จงึไดพ้บว่าเป็นพระพุทธรูป สเีขยีวทีส่รา้งดว้ยหยกซึ่งก็
คอืพระแก้วมรกต ปัจจุบนัวดัพระแก้ว เชยีงรายเป็นทีป่ระดษิฐานพระหยก ซึ่งสรา้งขึน้ใหม่ ในวาระที ่สมเดจ็พระศรนีครนิ
ทราบรมราชชนนี มพีระชนมายุครบ 90 พรรษา 
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ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  

20.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย(THAI AIR ASIA) เท่ียวบินท่ี FD3206  ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

22.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

*********************************************************************** 
 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10 – 12 เมษายน 2564 10,999 2,000 

11 – 13 เมษายน 2564 10,999 2,000 

12 – 14 เมษายน 2564 10,999 2,000 

13 – 15 เมษายน 2564 10,999 2,000 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
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ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนั

ก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสงูสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณี
เสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
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เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดสว่น
หนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัรจ์ านวนเตม็ และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุก
ครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้
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- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะ
เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบั
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


