
 

 

 

พเีรียดวนัหยดุยาว : 24 – 26 กรกฎาคม 64 

** แถมฟรี!! นํ้าหนกักระเป๋า 20 ก.ก ** 
 

 



 

 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินอุดรธานี – วดัป่าภูกอ้น – ตื่นเต้นหวาดเสียวกบัสะพาน

 กระจก และชมวิวแบบ 180 องศา ณ วดัผาตากเส้ือ – อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดท่าเสด็จ  

                เขา้สู่ที่พกั ( พกัหนองคาย )  
 

 

04.00น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1) 
  

06.00น. เดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร์ (เทีย่วบิน DD88)  

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบิน จ. อุดรธานี หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  

วดัป่าภูกอ้น (Watpaphukon) สถานที่ปฏบัิติธรรมตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่า

นํา้โสม ท้องที่บ้านนาคาํใหญ่ ตาํบลบ้านก้อง เป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อดุรธานี,เลย และ

หนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสนิทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเร่ืองราวคาํสอนของพระพุทธเจ้า ภายในวัดมี

พระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์

พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์

หินอ่อนสขีาว ความยาว 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอติาลี ที่นาํมาเรียงซ้อนกนัถงึ 42 

ก้อน เป็นหินอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สดุ ใช้ระยะเวลาในการสร้างถงึ 6 ปี ที่น่ีถูก

ยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอสีานอกีหน่ึงแห่ง (ตอ้งทําการเปลีย่นเป็นรถ

สองแถวของวดั เพือ่ข้ึนไปขา้งบน )   
 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (2) 
 

บ่าย  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ วดัผาตากเส้ือ (Wat Pha Tak Suea) อาํเภอสังคม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บน

ยอดเขาสงู บรรยากาศภายในวัดร่มร่ืน เงียบสงบ มีจุดไหว้พระด้านหน้าทางเข้า 1 จุด และด้านใน

โบสถ ์1 จุด ทางเดินเข้าโบสถม์ีบันไดพญานาคทอดยาวไปจนถงึตัวโบสถ…์   



 

 

 

 

 

 

 

 

  ไฮไลท.์..ของที่วดัแห่งน้ี คือ Skywalk  พ้ืนกระจกที่ย่ืนออกมาจากหน้าผา ให้นักท่องเที่ยวได้เดิน

ออกไปสมัผัสบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเต้น และระทกึใจ ท่านสามารถชมวิวแม่นํา้โขงที่กั้น

ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศลาว นอกจาก Skywalk วัดผาตากเสื้อยังมีอกีจุดชมวิวที่อยู่ใกล้กนั

เป็นชะง่อนผาย่ืนออกไป ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นภาพมุมสูงที่มีภาพเบ้ืองหลังเป็นแม่นํ้าโขงและ

ธรรมชาติโดยรอบทั้ง 2 ฝั่งแม่นํา้โขง อสิระให้ทุกท่านถ่ายภาพเกบ็ความประทบัใจมิรู้ลืม  กบัภาพ 

และ วิวสวยๆของสถานที่น้ี  จากน้ันนําท่านไปช้อปป้ิง “ตลาดท่าเสด็จ” อ.เมือง จ.หนองคาย 

ชุมชนตลาดท่าเสดจ็ เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑชุ์มชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสนิค้าแทบทุกอย่างที่

ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพ้ืนเมือง สินค้า OTOP ประจาํตาํบล ของที่ระลึก และ

ของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ 
 

 

เย็น  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง  
 

  นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมอมนัตา โฮเทล หนองคาย หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 

 

วนัที่สอง วดัโพธ์ิชยั – ถํ้าเมืองบาดาลจําลอง@ วดัไทย – ถ่ายรูปกบัลานพญานาคคู่  

                สะพานมิตรภาพไทยลาว – ศาลหลกัเมือง - ถนนคนเดินอุดรธานี - เขา้สู่ที่พกั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (3) 

 

 

 

 

 

 
 

นาํ

ท่

นาํท่านเดินทางสู่ วดัโพธ์ิชยั พาท่านสกัการะขอพร หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสาํคัญคู่เมือง 

ประดิษฐานอยู่ที่ วัดโพธิ์ ชัย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  “ถํ้ าพญานาค”            



หรือ ถํ้ าเมืองบาดาลจําลอง” ตั้งอยู่ที่ วัดไทย ตาํนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง

โลกบาดาลใต้แม่นํา้โขง เช่ือกนัว่าอยู่ที่ริมแม่นํา้โขงหน้าวัดไทยจุดที่ทุกคนที่มาโพนพิสยัต้องแวะมา

ถ่ายรูป ก็คือองค์พญานาค วัดไทย ที่ตั้ งอยู่ริมโขงมองเห็นได้สะดุดตา เป็นจุดศูนย์รวมของ

นักท่องเที่ยว  
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารแดงแหนมเนืองริมโขง (4) 
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จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ลานพญานาคคู่” (หนา้วดัลําดวน ) แลนด์มาร์คของเมืองหนองคาย 

ตั้งอยู่หน้าวัดลาํดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ติดกบัตลาดท่าเสดจ็ เป็นลานวัฒนธรรมที่ใช้ใน

งานต่างๆ หากใครที่ไปตัวเมือง หนองคายผ่านริมฝั่งโขงหรือตลาดท่าเสดจ็ ช่วงเยน็อย่าลืมแวะ

ลานพญานาค สถานที่ เหมาะแก่การ พักผ่อน

ห ย่อ น ใจ   อ อ ก กํ า ลั งก าย  ป่ั น จั ก รย าน ชม

บรรยากาศ จากน้ันนําท่านแวะถ่ายรูป “สะพาน

มิตรภาพไทย -ลาว” สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

อกีแห่ง หากมาหนองคาย ต้องมาเชค็อินถ่ายภาพ

กับสะพานมิตรภาพแห่งแรกในประเทศไทย 

ไม่อย่างน้ันก็เหมือนมาไม่ถึง จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ “ศาลหลกัเมืองอุดรธานี” หรือเรียกว่า

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความ

เคารพและความศรัทธา ซึ่ งชาวเมืองอุดรธานี

มักจะมาสักการะบูชา ในบริเวณศาลหลักเมือง

อุดรธานี ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาํคัญอื่นๆ อันเป็นที่

เล่ือมใสบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่ หลวงพ่อพระพุทธ

โพธิ์ทอง และ ท้าวเวสสวัุณ  จากน้ันนาํท่านไปช้อปป้ิง “ถนนคนเดินอุดรธานี” ภายในตลาดแห่ง

น้ีท่านจะได้เหน็สนิค้าหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ อาท ิของกนิ ของใช้ ผลิตภัณฑพ้ื์นเมือง หรือของ

นาํเข้าจากประเทศจีน หรือพวกงานศิลปะ สินค้าหายาก โดยมีร้านค้ามากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้

เลือกซื้อกนัเลยทเีดียว ( เปิดใหบ้ริการวนัศุกร-์เสาร ์ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ) 
 



 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5) 
 

  นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรม CIVILIZE HOTEL อุดรธานี หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 

 

 

วนัทีส่าม  วดัป่าคําชะโนด (วงันาคินทรคํ์าชะโนด) – พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี - รา้นของฝาก  

                สนามบินอุดรธานี – กรุงเทพฯ  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  (6) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 นาํท่านเดินทางสู่ อําเภอบา้นดุง พาท่านไปสักการะขอพร “คําชะโนด” หรือ วงันาคินทรคํ์าชะ

โนด  เช่ือกันว่าเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนล้ีลับ จุดเช่ือมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์  

สถานที่แห่งน้ีปรากฏในตาํนานพ้ืนบ้านเช่ือกนัว่าเป็นที่สงิสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสทุโธและองค์

แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งล้ีลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัด

อุดรธานีและอสีานตอนบน คาํชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยนํา้  เมื่อเข้ามาถึงภายในพ้ืนที่ของคาํ

ชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มร่ืน เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ  ให้ท่านได้ กราบไหว้

ศาลเจ้าปู่ศรีสทุโธขอโชคขอลาภ ตามอธัยาศัย  
 

TIP :  การเข้าไปสักการะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเท่าน้ัน เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความ

สะดวก แนะนาํวิธกีาร เดินเข้าสกัการะ และจัดหาที่วางรองเท้าไว้ให้ค่ะ 

กฎระเบียบ 6 ข้อห้าม ในการมาคาํชะโนด ได้แก่    

1. ไม่จุดธูปเทยีนบูชาในป่าคาํชะโนด   

2. ให้นาํพานบายศรีหรือเคร่ืองเซ่นไหว้กลับ เพ่ือเป็นการลดขยะ  

3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อนํา้ศักดิ์สทิธิ์   

4. งดปล่อยปลาและสตัว์นํา้ลงไปในแหล่งนํา้    

5. ไม่ผูกผ้าแพร 7 ส ี   

6. ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้ 
  



 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (7) 
 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานี เข้าชม พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่  6 สถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล ภายในจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับ

จังหวัดอุดรธานี  ตั้ งแต่ประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี ธรรมชาติ วิทยา ธรณี วิทยา 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม 

รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของ

กรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผู้ก่อตั้งเมือง

อุดรธานี ด้วยการนาํเทคโนโลยี ที่ทนัสมัย

มาช่วยนาํเสนอปรับแต่งบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิคๆ ทาํให้การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น่าสนใจ

มากขึ้น ไม่น่าเบ่ืออกีต่อไป  จากน้ันนาํท่าน แวะซ้ือของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝาก

คนที่ท่านรัก เช่น แหนมเนือง หมูยอ แหนมซี่โครงหมู  มะพร้าวแก้ว ผ้าไหมลายขิด เป็นต้น อสิระ

ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก  

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  อิสระรบัประทานเย็นตามอธัยาศยั.... 
 

19.00 น. ไดเ้วลานาํทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเพือ่ทําการเช็คอินตัว๋เครื่องบิน และสมัภาระ 

20.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์ เที่ยวบิน DD313 

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

** เง่ือนไขการสาํรองทีนั่ง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนทาํการจองหากท่านชาํระเงินแลว้จะถอืว่า

ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวทัง้หมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณ*ี* 

 

 



อตัราค่าบริการ  

กําหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  สายการบิน 

วนัที่ 24 – 26 กรกฎาคม 64 ( วนัอาสาฬหบูชา )  10,999 นกแอร ์( DD ) 

** ค่าพกัเดีย่ว 2,000 บาท / ราคานี้ ไม่มีราคาเด็ก  

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป – กลบั ( สายการบินนกแอร ์) 

 แถมฟรี!! นํ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 ก.ก.  

 คนขบั + รถตูป้รบัอากาศตลอดการเดินทาง  

 ไกด ์1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คนื ห้องละ 2 – 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ 

 กรณห้ีองพักคู่แบบ TWN เตม็ หรือไม่ม ีทางบริษัทขอปรับห้องพักเป็นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณรีะบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเตม็หรือไม่มขีอปรับเป็นห้อง 

TWN แทน กรณห้ีองพัก 3 ท่าน ต้องพักเป็นห้อง TRP  เท่าน้ัน  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ( ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร)์  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบัุติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่าประกันคุม้ครองโควดิ 19 (คุม้ครองรายปี) หากไดรั้บการวนิิจฉัยโรคจากแพทยเ์ป็นครัง้แรกว่า

ติดเชื้ อโควดิ 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท ) 
 

เงือ่นไขการรบัประกนัภยั  

1. ผู้ขอเอาประกนัภัยต้องมสีญัชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี  

2. ผู้ขอเอาประกนัภัยสามารถทาํประกนัภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่าน้ัน  

3. ผู้ขอเอาประกนัภัยต้องไม่เป็นผู้ป่วยจากเช้ือไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกกัตัวโดยภาครัฐ เน่ืองจากต้อง   

สงสยัว่าติดเช้ือโควิด 19 ก่อนทาํประกนัภัย  

4. ผู้ขอเอาประกนัต้องมีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ ์ไม่ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส ์   

 โรคมะเรง็ หรือผู้ป่วยติดเตียง  

5. ผู้ขอเอาประกนัภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ที่ทาํงาน 

 เกี่ยวข้องกบัสนามบิน เคร่ืองบิน หรือเรือเดินทะเล  

6. การประกนัภัยน้ีไม่คุ้มครองผู้เอาประกนัภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอกี 3 เดอืนนับจาก 



 วันที่เร่ิมคุ้มครอง  

7. การประกนัภยันี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วนัสําหรบักรมธรรมปี์แรก  

8. การประกนัภัยน้ีคุ้มครองเฉพาะการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ที่เกดิขึ้นในประเทศไทยเทา่น้ัน  

9. ผู้เอาประกนัต้องกรอกใบคาํขอเอาประกนัภัยให้ครบถ้วน พร้อมแนบบัตรประชาชน 
 

 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าทิปไกด ์( 300/คน/ทริป)  

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาท ิค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออสิระต่างๆ 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณทีี่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณต้ีองการใบกาํกบัภาษี) 
 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตอีอก 8 ท่านข้ึนไป ในกรณผู้ีเดินทางไม่ถงึ 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งน้ี บริษัทฯ

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาท ิค่ามัดจาํตัว๋เคร่ืองบิน , ค่ามัดจาํ

รถตู้ ,ค่ามัดจาํโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยึดเงินค่าทวัร ์100% ( เนื่องจากทุกอย่างมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก และ ริบเงินมัดจาํ 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะน้ันจะไม่สามารถเล่ือนการ

เดินทางได้ 
 

การชําระเงิน 

1. วางเงินมดัจําภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ชําระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ชําระเต็มจํานวน 100% 

4. หากไม่ชาํระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาํคืนได้ 
 

หมายเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ทาํใหท่้านตกท

ริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้



 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการชาํระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่มีการคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ันๆ  

 
  

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 

 


