เดินทาง : วันหยุดยาว 2563 ( พ.ย. 63 - ก.พ. 64 )
** การันตีออก 8 ท่านขึ้ นไป **

วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน – แวะถ่ายรูป COFFEE IN LOVE ปาย
ขอพรพระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

03.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD )
ป้ ายต้ อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX (1)
เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบิน FD 3416 ( แอร์เอเชีย )
ถึ ง สนามบิ น เชี ย งใหม่ หลั ง จากรั บ สั ม ภาระเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )
********************************************************************
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD )
ป้ ายต้ อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX (1)
เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบิน DD8300 ( นกแอร์)
ถึ ง สนามบิ น เชี ย งใหม่ หลั ง จากรั บ สั ม ภาระเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ท างสู่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )

05.10 น.
06.25 น.

04.00 น.

06.05 น.
07.15 น.
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( 2 )
จากนั้นนาท่านเดินทางไป “Coffee In Love” ร้ านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ากับ
บรรยากาศวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้ านสไตล์ยุโรป
ใครมาเที่ย วปายก็มั ก จะต้ อ งแวะมาถ่ า ยรู ป ที่ ร้ า นกาแฟแห่ งนี้ จนกลายเป็ นจุ ด นั ด พบที่
นักท่องเที่ยวต้ องแวะมาเก็บภาพประทับใจกันทุกปี เพราะที่น่ีมีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “พระธาตุ ดอยกองมู ” เป็ นปูชนียสถาน ประกอบด้ วย พระธาตุ
เจดีย์ ศิลปะไทใหญ่ -พม่า จานวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูน้ ี สามารถมองเห็นภูมิ
ประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ อย่างชัดเจน นอกจากเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน
มุ ม สูงได้ ครอบคลุ ม แล้ วยังเห็น แนวเทือกเขาถนนธงชั ย สูงตระหง่ านเป็ นฉากหลั งด้ านทิศ
ตะวันออกได้ อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถ้าไม่มาพระธาตุดอยกองมูเนี ย่
ถือว่ายังมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน”จากนั้นนาท่าน ชมพระอาทิตย์ตกดิน ช่ วงนี้สามารถเก็บแสง
เย็นพร้ อมกับเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ180 องศา ท่านจะได้ สัมผัสความงดงามยามพระ
อาทิตย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ( 3 )
จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน” เป็ นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็ น
2 โซนหลั ก ด้ ว ยกัน คื อ โซนขายอาหารบริ เวณริ ม หนองจองคา และโซนขายสิน ค้ าทั่วไป
จุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือสินค้ าพื้นบ้ า นไม่ว่าจะเป็ น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทาง
ฝั่งวัด ก็จะคึกคักไปด้ วยเหล่ าพ่ อค้ าแม่ค้าที่มาจับจองนาของมาวางขายมีท้งั อาหารพื้นเมือง
(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกินอื่นๆ และในยามค่าคืนท่านจะได้ เห็น
ความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองคา ที่สวยงามมากๆ

( หมายเหตุ : ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนจะเริ่มเปิ ดตั้งแต่ 15 ตุลาคม 63 – 15 มี.ค 64
หากมีการเปลีย่ นแปลงการเปิ ดปิ ดตลาดก่อนกาหนด ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถกาหนดได้ )

โรงแรมทีพ่ กั : อิมพีเรียลภูแก้ว หรือ โรงแรม บีทูพรีเมียร์ แม่ฮ่องสอน ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซู ตองเป้ - เดินชมตลาดเช้า - วัดจองคา
ชมหมู่บา้ นกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - ปางอุง๋ - หมู่บา้ นรักไทย

05.00 น.

จากนั้นนาท่านไปตักบาตรตอนเช้ า ที่ “สะพานซู ตองเป้” นับว่าเป็ นสะพานไม้ไผ่ทีย่ าวทีส่ ดุ ใน
ประเทศไทย โดยมี ความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้ างขึ้น
ด้ วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้ าน โดยไม่ ใช้ งบประมาณของทางราชการ
วัสดุท่ใี ช้ หาได้ ในท้ องถิ่น เสาจากไม้ เก่าของชาวบ้ านปูพ้ ืนด้ วยไม้ ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูส
มะถึงหมู่บ้านกุงไม้ สัก ผ่ านลานา้ แม่ สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้ าน เพื่อให้ พระภิกษุ สามเณร
ออกรับบิณฑบาต ถือเป็ นสะพานไม้ แห่ งศรัทธา คาว่ า “ซูตองเป้ ” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็ น
ภาษาไทยใหญ่ แปลว่ า อธิษฐานสาเร็จ สะพานแห่ งนี้จึงเป็ นเหมือนตัวแทนแห่ งคาอธิษฐาน
สาเร็จ (พระสงฆ์จะบิณฑบาตบนสะพานทุกเช้าเวลา 6.30 -7.30 น.)

จากนัน้ นาท่านไปเดินชม “ตลาดเช้าแม่ฮ่องสอน” ให้ ท่านได้ สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้ าของ
ชาวแม่ ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้ าให้ เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้ มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟ
โบราณ อีกทั้งด้ านหน้ าตลาดก็จะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่ า ใครมาแม่ ฮ่องสอนแล้ วยัง
ไม่ ได้ ลองทานอาหารแบบชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ ามาไม่ ถึงจริงๆ อิสระอาหารเช้าตาม
อัธยาศัยเพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาในการเดินเล่นของท่าน

จากนั้นนาท่านไปสักการะขอพรเป็ นสิริมงคล “วัดจองคา”เป็ นวัดที่ถูกสร้ างขึ้นเป็ นแห่ งแรก
ของจังหวัดแม่ ฮ่องสอน และอยู่ คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้ อยปี จนได้ รับการสถาปนาให้
เป็ นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ ๆ กับวัดจองคามีวัดอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้ างขึ้นไว้ อยู่

เคียงคู่กัน ได้ แก่ “วัดจองกลาง”วัดทั้งสองแห่ งนี้มีลักษณะคล้ ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่
ภายในเขตกาแพงแก้ วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้ าเข้ าหาตัววัดก็จะเห็น “วัดจองกลาง” อยู่
ทางด้ านขวามือ และ “วัดจองคา” อยู่ทางด้ านซ้ ายมือ จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บา้ น
กระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่ า ” ตั้งอยู่ ท่ีตาบลผาบ่ อง ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 6
กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็ นป่ าไม้ ร่ม รื่ น ระหว่ างทางผ่ านบรรยากาศที่งดงามด้ วย
ต้ นไม้ และฝายทดนา้ ที่มีนา้ ล้ นหลายฝาย เพื่อชมวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อของที่
ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้ าวโพดย่าง ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของ
กะเหรี่ยงคอยาว และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( 4 )
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง “ปางอุ๋ง”มีช่ือเรียกเต็มๆว่ า โครงการพระราชดาริปางตอง 2
(ปางอุ๋ ง )มี ส ภาพภูมิ ป ระเทศเป็ นทิ ว เขาสู ง
สลั บ ซั บ ซ้ อน ภู มิ ทั ศ น์ ท่ี เป็ นไฮไลท์ จ นถู ก
ขนานนามว่ า “สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เมื อ งไทย”
อ่างเก็บนา้ หรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบ
ไปด้ วยป่ าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้
เมืองหนาว ช่ วงเช้ าๆ จะเห็นหมอกหนาลอย
อยู่ เรี่ ยผืนน้า มี หงส์ขาวและหงส์ด าเป็ นฉาก
หลั ง อากาศเย็น สบาย จากนั้ น เดิ น ทางไป
“บ้านรักไทย”ที่น่ีเป็ นหมู่บ้านชาวจีนยูนนาน
ที่อ พยพมาอยู่ ในหมู่ บ้ านยั ง คงวั ฒ นธรรม
แบบจี น อย่ างเหนี ย วแน่ น มี ค วามเป็ นอยู่ ท่ี
เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยู นนาน
มีบ้านเรือนที่ทาจากดินให้ ได้ ชม ผลิตภัณฑ์ท่ี
ขึ้นชื่ อของหมู่ บ้ านนี้จะเป็ นชา เช่ น ชาชิ ง ชิ ง
ชาอู่หลง เนื ่องจากว่าในบริเวณนี้ อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทัง้ ปี สามารถปลูกชาและพื ช
เมืองหนาวได้ดี นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้ านรักไทยในตอนเช้ าและมักจะจัดเป็ นโปรแกรม
ถัดจากปางอุ๋ง เนื่องจากสองที่น้ ีไม่ ไกลจากกันมาก ถ้ ามาถึงบ้ านรักไทยช่ วงที่ไม่ สายมากจะ
มองเห็นหมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ ายกับที่ปางอุง๋

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( 5 )
โรงแรมทีพ่ กั : อิมพีเรียลภูแก้ว หรือ โรงแรม บีทูพรีเมียร์ แม่ฮ่องสอน ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

น้ าตกผาเสือ่ - ถ้ าปลา - ซื้ อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
นา
ท่
า
น
เ
ดิ
น
ทางไป “น้ าตกผาเสือ่ ” เป็ นนา้ ตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีนา้ ไหลตลอดทั้งปี ต้ นทางนา้ ตก
มาจากแม่นา้ สะงา ไหลลงมาเป็ นม่านนา้ ขนาดใหญ่ ลงสู่แอ่งนา้ ด้ านล่างแต่กระแสนา้ ไม่น่ิงไม่
เหมาะกับการลงเล่นนา้ นา้ ตกผาเสื่อแห่ งนี้เราจึงสามารถพบฝูงปลาว่ายเวียนไป เพิ่มความมี
ชีวิตชีวาให้ กับนา้ ตกผาเสื่อแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านไป “ถ้ าปลา” ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะ
เป็ นแอ่งนา้ ขนาดใหญ่ กว้ างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งนา้ มีนา้ ไหลออก
จากถา้ ใต้ ภเู ขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็ นสถานที่ท่มี ีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ เนือ่ งจากว่าภายในถา้ มีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ ง่ ก็คือ บรรดาหมู่ปลาจานวนมาก
ทีม่ าอยู่อาศัยในถา้ ปลาตัวโตๆ ทีอ่ าศัยอยู่ในถา้ ปลา จานวนมากนัน้ คือ ปลามุง ปลาคัง หรือ
ปลาพลวง เป็ นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์ฟ และถึงแม้ จะมีอยู่เป็ นจานวน
มาก แต่ ก ็ไ ม่ มี ใ ครกล้ า ท าอั น ตราย เนื่ อ งจากมี ค วามเชื่ อ ว่ า เป็ นปลาเจ้ า หากใครน าไป
รับประทานแล้ วจะต้ องมีอันเป็ นไป ปั จจุ บันบริเวณอุทยานถ้าปลาได้ รับการปรับปรุง เป็ น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯแห่ งนี้จากนั้น
นาท่านไปแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก

11.00น.

จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปาย (ใช้ เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง)

13.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)

14.30น.

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)
ก่อนกลับบ้ านพาทุกท่าน “แวะซื้ อของฝาก” อิสระให้ ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู
นา้ พริกอ่อง แหนมหมู ขนมไทย ผลไม้ อบแห้ งต่างๆ ชา เมล็ดกาแฟ ฯลฯ

20.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ นาท่านเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ
22.20น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD3428 (สายการบินแอร์เอเซีย)
23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*************************************************************************
19.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ นาท่านเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ
21.20น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD8325 (สายการบินนกแอร์)
22.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
----------------------------** เงือ่ นไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าบริการ :
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 28 – 30 พฤศจิ กายน 63
วันที่ 05 – 07 ธันวาคม 63 ( วันพ่อ )
วันที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 64 (ปี ใหม่)
วันที่ 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 (ปี ใหม่)
วันที่ 26 – 28 ก.พ. 64 (วันมาฆบู ชา)

ราคา / ท่าน พักเดีย่ วเพิม่

9,999
12,900
13,500
13,900
11,900

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

สายการบิน

แอร์เอเชีย ( FD )
แอร์เอเชีย ( FD )
แอร์เอเชีย ( FD )
นกแอร์ ( DD )
นกแอร์ ( DD )

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า**
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ไป – กลับ
 น้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง ( FD 15 ก.ก. / DD 20 ก.ก. )
 รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน
 ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ ( ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า)
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 10 วัน
2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน , ค่า
มัดจารถตู้ ,ค่ามัดจาโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนือ่ งจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถ
เลื่อนการเดินทางได้

การชาระเงิน

1. วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
2. ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่านตกท
ริปท่องเทีย่ วท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้

 รายการท่ อ งเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

