พีเรียดวันหยุดยาว : 24 – 26 กรกฎาคม 64
** แถมฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋า 20 ก.ก **

วันแรก

กรุ ง เทพฯ - สนามบิ น อุ ด รธานี – วัด ป่ าภู ก อ้ น – ตื่ น เต้น หวาดเสี ย วกับ สะพาน
กระจก และชมวิวแบบ 180 องศา ณ วัดผาตากเสื้ อ – อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดท่าเสด็จ
เข้าสู่ที่พกั ( พักหนองคาย )

04.00น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD )
ป้ ายต้ อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้ อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX (1)

06.00น.

เดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร์ (เทีย่ วบิน DD88)

07.05 น.

เดินทางถึง สนามบิน จ. อุ ดรธานี หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
วัดป่ าภูกอ้ น (Watpaphukon) สถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่านายูงและป่ า
นํา้ โสม ท้ องที่บ้านนาคําใหญ่ ตําบลบ้ านก้ อง เป็ นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี,เลย และ
หนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็ นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์

ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้ วยเรื่องราวคําสอนของพระพุทธเจ้ า ภายในวัดมี
พระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็ นประธานประดิษฐานหน้ าองค์
พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์
หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร สร้ างด้ วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นาํ มาเรียงซ้ อนกันถึง 42
ก้ อน เป็ นหินอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สดุ ใช้ ระยะเวลาในการสร้ างถึง 6 ปี ที่น่ีถูก
ยกให้ เป็ นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง (ต้องทําการเปลีย่ นเป็ นรถ
สองแถวของวัด เพือ่ ขึ้ นไปข้างบน )
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้ อ (Wat Pha Tak Suea) อําเภอสังคม เป็ นวัดที่ต้ังอยู่บน
ยอดเขาสูง บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ มีจุดไหว้ พระด้ านหน้ าทางเข้ า 1 จุด และด้ านใน
โบสถ์ 1 จุด ทางเดินเข้ าโบสถ์มีบันไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตัวโบสถ์…

ไฮไลท์...ของที่วดั แห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ย่ ืนออกมาจากหน้ าผา ให้ นักท่องเที่ยวได้ เดิน
ออกไปสัมผัสบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเต้ น และระทึกใจ ท่านสามารถชมวิวแม่นาํ้ โขงที่ก้นั
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว นอกจาก Skywalk วัดผาตากเสื้อยังมีอกี จุดชมวิวที่อยู่ใกล้ กนั
เป็ นชะง่ อนผายื่นออกไป ให้ นักท่องเที่ยวได้ เป็ นภาพมุมสูงที่มีภาพเบื้องหลังเป็ นแม่ นํ้าโขงและ
ธรรมชาติโดยรอบทั้ง 2 ฝั่งแม่นาํ้ โขง อิสระให้ ทุกท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจมิร้ ูลืม กับภาพ
และ วิวสวยๆของสถานที่น้ ี จากนั้นนําท่านไปช้ อปปิ้ ง “ตลาดท่ าเสด็ จ” อ.เมือง จ.หนองคาย
ชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็ นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสนิ ค้ าแทบทุกอย่างที่
ต้ องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่ น อาหารพื้นเมือง สินค้ า OTOP ประจําตําบล ของที่ระลึก และ
ของเครื่องใช้ ต่างๆ ที่ล้วนแล้ วแต่สามารถซื้อไปเป็ นของฝากได้
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกในการช้อปปิ้ ง
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมอมันตา โฮเทล หนองคาย หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

วัดโพธิ์ชัย – ถํ้าเมืองบาดาลจํ าลอง@ วัดไทย – ถ่ายรูปกับลานพญานาคคู่
สะพานมิตรภาพไทยลาว – ศาลหลักเมือง - ถนนคนเดินอุดรธานี - เข้าสู่ที่พกั

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (3)

นํา
ท่
นําท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พาท่านสักการะขอพร หลวงพ่อพระใส เป็ นพระพุทธรูปสําคัญคู่เมือง
ประดิ ษ ฐานอยู่ ท่ี วั ด โพธิ์ ชั ย เป็ นสิ ริ ม งคลแก่ ชี วิ ต จากนั้ น นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ “ถํ้ าพญานาค”

หรือ ถํ้าเมืองบาดาลจํ าลอง” ตั้งอยู่ท่ี วัดไทย ตํานานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ ง
โลกบาดาลใต้ แม่นาํ้ โขง เชื่อกันว่าอยู่ท่รี ิมแม่นาํ้ โขงหน้ าวัดไทยจุดที่ทุกคนที่มาโพนพิสยั ต้ องแวะมา
ถ่ ายรู ป ก็คื อ องค์ พ ญานาค วั ด ไทย ที่ ต้ั ง อยู่ ริ ม โขงมองเห็ น ได้ ส ะดุ ด ตา เป็ นจุ ด ศู น ย์ ร วมของ
นักท่องเที่ยว
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารแดงแหนมเนืองริมโขง (4)
จ
า
ก

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “ลานพญานาคคู่” (หน้าวัดลําดวน ) แลนด์มาร์คของเมืองหนองคาย
ตั้งอยู่หน้ าวัดลําดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ติดกับตลาดท่าเสด็จ เป็ นลานวัฒนธรรมที่ใช้ ใน
งานต่ างๆ หากใครที่ไปตัวเมือง หนองคายผ่ านริมฝั่งโขงหรือตลาดท่าเสด็จ ช่ วงเย็นอย่ าลืมแวะ
ลานพญานาค สถานที่ เ หมาะแก่ ก าร พั ก ผ่ อ น
ห ย่ อ น ใจ อ อ ก กํ า ลั งก าย ปั่ น จั ก รย าน ช ม
บรรยากาศ จากนั้ น นําท่ านแวะถ่ ายรูป “สะพาน
มิตรภาพไทย -ลาว” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
อีกแห่ ง หากมาหนองคาย ต้ องมาเช็คอินถ่ายภาพ
กั บ สะพานมิ ต รภาพแห่ งแรกในประเทศไทย
ไม่ อ ย่ า งนั้ นก็ เ หมื อ นมาไม่ ถึ ง จากนั้ นนํ า ท่ า น
เดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองอุดรธานี” หรือเรียกว่า
ศาลเจ้ าพ่ อหลักเมืองอุดรธานี เป็ นศูนย์รวมความ
เคารพและความศรั ท ธา ซึ่ ง ชาวเมื อ งอุ ด รธานี
มั ก จะมาสั ก การะบู ช า ในบริ เวณศาลหลั ก เมื อ ง
อุดรธานี ยังมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีสาํ คัญอื่นๆ อันเป็ นที่
เลื่อมใสบูชาเป็ นอย่างสูงได้ แก่ หลวงพ่ อพระพุทธ
โพธิ์ทอง และ ท้ าวเวสสุวัณ จากนั้นนําท่านไปช้ อปปิ้ ง “ถนนคนเดินอุดรธานี” ภายในตลาดแห่ ง
นี้ท่านจะได้ เห็นสินค้ าหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ อาทิ ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์พ้ ืนเมือง หรือของ
นําเข้ าจากประเทศจีน หรือพวกงานศิลปะ สินค้ าหายาก โดยมีร้านค้ ามากกว่า 80 ร้ านให้ ท่านได้
เลือกซื้อกันเลยทีเดียว ( เปิ ดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. )

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CIVILIZE HOTEL อุดรธานี หรือ ระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม

วัดป่ าคําชะโนด (วังนาคินทร์คําชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี - ร้านของฝาก
สนามบินอุดรธานี – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (6)

นําท่านเดินทางสู่ อําเภอบ้านดุง พาท่านไปสักการะขอพร “คําชะโนด” หรือ วังนาคินทร์คําชะ
โนด เชื่ อ กั น ว่ า เป็ น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดิ น แดนลี้ ลั บ จุ ด เชื่ อ มต่ อ เมื อ งบาดาลและโลกมนุ ษ ย์
สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตํานานพื้นบ้ านเชื่อกันว่าเป็ นที่สงิ สถิตของพญานาคราชปู่ ศรีสทุ โธและองค์
แม่ ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่ างๆ เป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัด
อุดรธานีและอีสานตอนบน คําชะโนดมีลักษณะเป็ นเกาะลอยนํา้ เมื่อเข้ ามาถึงภายในพื้นที่ของคํา
ชะโนด จะรู้สึกได้ ถึงความร่ มรื่น เพราะปกคลุมไปด้ วยต้ นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ ท่านได้ กราบไหว้
ศาลเจ้ าปู่ ศรีสทุ โธขอโชคขอลาภ ตามอัธยาศัย
TIP : การเข้ าไปสักการะต้ องเดินเท้ าเปล่ าเข้ าไปเท่านั้น เมื่อไปถึงจะมีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความ
สะดวก แนะนําวิธกี าร เดินเข้ าสักการะ และจัดหาที่วางรองเท้ าไว้ ให้ ค่ะ
กฎระเบียบ 6 ข้ อห้ าม ในการมาคําชะโนด ได้ แก่
1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่ าคําชะโนด
2. ให้ นาํ พานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้ กลับ เพื่อเป็ นการลดขยะ
3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อนํา้ ศักดิ์สทิ ธิ์
4. งดปล่อยปลาและสัตว์นาํ้ ลงไปในแหล่งนํา้
5. ไม่ผูกผ้ าแพร 7 สี
6. ไม่ทาแป้ งหรือขัดถูต้นไม้

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (7)

บ่าย

นําท่านเดินทางเข้ าสู่ตัวเมืองอุดรธานี เข้ าชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ท่สี ร้ างขึ้นใน
สมั ย รั ช กาลที่ 6 สถาปั ต ยกรรมแบบโค
โลเนียล ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ
จั ง หวั ด อุ ด รธานี ตั้ ง แต่ ป ระวั ติ ศ าสตร์
โบราณคดี ธรรมชาติ วิ ท ยา ธรณี วิ ท ยา
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะวั ฒ นธรรม
รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของ
กรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผู้ก่อตั้งเมือง
อุดรธานี ด้ วยการนําเทคโนโลยี ที่ทนั สมัย
มาช่ วยนําเสนอปรับแต่ งบรรยากาศให้ มีมุมถ่ายภาพชิคๆ ทําให้ การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น่าสนใจ
มากขึ้น ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป จากนั้นนําท่าน แวะซื้ อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ ติดมือกลับไปฝาก
คนที่ท่านรัก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู มะพร้ าวแก้ ว ผ้ าไหมลายขิด เป็ นต้ น อิสระ
ให้ ท่านได้ เลือกซื้อของฝาก

เย็น

อิสระรับประทานเย็นตามอัธยาศัย....

19.00 น.

ได้เวลานําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเพือ่ ทําการเช็คอินตัว๋ เครื่องบิน และสัมภาระ

20.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD313
********************************

** เงื่อนไขการสํารองทีน่ ัง่ กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทัง้ หมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 64 ( วันอาสาฬหบู ชา )

ราคา / ท่าน

สายการบิน

10,999

นกแอร์ ( DD )

** ค่าพักเดีย่ ว 2,000 บาท / ราคานี้ ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป – กลับ ( สายการบินนกแอร์ )

 แถมฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 20 ก.ก.










คนขับ + รถตูป้ รับอากาศตลอดการเดินทาง
ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
ค่าที่พัก 2 คืน ห้ องละ 2 – 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับห้ องพักเป็ นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หรือ กรณีระบุพักห้ อง DBL มาแล้ วห้ องเต็มหรือไม่มขี อปรับเป็ นห้ อง
TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน ต้ องพักเป็ นห้ อง TRP เท่านั้น
ค่าอาหารทุกมื้ อ ( ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์)
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สําหรับชาวไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าประกันคุม้ ครองโควิด 19 (คุม้ ครองรายปี ) หากได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็ นครัง้ แรกว่า
ติดเชื้ อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )

เงือ่ นไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องมีสญ
ั ชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทําประกันภัยได้ เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องไม่เป็ นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ เนื่องจากต้ อง
สงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ก่อนทําประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้ องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ ป่วยเป็ นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์
โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ มีอาชีพเป็ นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ท่ที าํ งาน
เกี่ยวข้ องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. การประกันภัยนี้ไม่ค้ ุมครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจาก

วันที่เริ่มคุ้มครอง
7. การประกันภัยนี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสําหรับกรมธรรม์ปีแรก
8. การประกันภัยนี้ค้ ุมครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
9. ผู้เอาประกันต้ องกรอกใบคําขอเอาประกันภัยให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบบัตรประชาชน

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์ ( 300/คน/ทริป)
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ถงึ 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 10 วัน
2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน , ค่ามัดจํา
รถตู้ ,ค่ามัดจําโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนื่องจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
4. การไม่ชาํ ระค่าใช้ จ่ายตามกําหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ ริบเงินมัดจํา
5. เลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการ
เดินทางได้

การชําระเงิน

1. วางเงินมัดจํ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
2. ชําระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชําระเต็มจํ านวน 100%
4. หากไม่ชาํ ระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจําคืนได้

หมายเหตุ


กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทําให้ท่านตกท
ริปท่องเทีย่ วท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้








รายการท่ อ งเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่ คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชําระเหมาจ่ายแล้ 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 สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้ ”

