TPPND01 ซุปตาร์...เขาไม่งอ้ เขาค้อก็ได้

เพชรบูรณ์ เขาค้อ 2 วัน 1 คืน

ซุปตาร์..เขาไม่ง้อ เขาค้อก็ได้
กาหนดเดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

รอแบรนเนอร์

วันที่
รายละเอียดการเดิ นทาง
1 ปั ้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) จ.เพชรบูรณ์ – จุดชมวิว
ภูทบั เบิก – ไร่กะหล่าปลี – โรงเตี้ยมสุดขอบฟ้ า - คาเฟ่ Pino Latte –
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าทีพ่ กั
2 ไร่ บี.เอ็น. – ทุ่งกังหันลม และไร่ GB – จุดชมวิวไปรษณียเ์ ขาค้อ - อนุสรณ์
สถานผูเ้ สียสละเขาค้อ – พระตาหนักเขาค้อ – กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง เย็น

/

-

/

/

/

-
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13 - 14 พฤศจิกายน 2563

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(ไม่มีราคาเด็ก)
4,288.-

14 - 15 พฤศจิกายน 2563

4,588.-

1,500.-

9

20 - 21 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดพิ เศษ)

4,588.-

1,500.-

9

21 - 22 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดพิ เศษ)

4,588.-

1,500.-

9

27 - 28 พฤศจิกายน 2563

4,588.-

1,500.-

9

28 - 29 พฤศจิกายน 2563

4,588.-

1,500.-

9

04 – 05 ธันวาคม 2563

4,988.-

1,500.-

9

05 – 06 ธันวาคม 2563 (วันพ่อแห่งชาติ )

4,988.-

1,500.-

9

11 – 12 ธันวาคม 2563 (วันหยุดพิ เศษ)

4,988.-

1,500.-

9

12 – 13 ธันวาคม 2563 (วันหยุดพิ เศษ)

4,988.-

1,500.-

9

18 – 19 ธันวาคม 2563

4,988.-

1,500.-

9

19 – 20 ธันวาคม 2563

4,988.-

1,500.-

9

25 – 26 ธันวาคม 2563

4,988.-

1,500.-

9

26 – 27 ธันวาคม 2563

4,988.-

1,500.-

9

วันเดิ นทาง

วันแรก
02.00 น.

03.00 น.

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ ม)

จานวนที่นงั ่

1,500.-

9

ปัม๊ น้ามันปตท.วิ ภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิ ว ภูทบั เบิก – ไร่กะหลา่ ปลี – โรงเตี้ยมสุดขอบ
ฟ้ า - คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พกั
พร้อมกันทีจ่ ดุ นัดพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าทีท่ าง
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังจุดนัดหมาย เนื่ องจากรถออกเดิ นทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนั เวลานัดหมาย ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
นาท่านออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 440 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30
ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง
(6 ท่านขึ้นไป คอนเฟิ ร์ม เดิ นทาง)
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เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ แวะจุดพักรถทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย

เช้า

เที่ยง

 บริการ ขนมปังและน้าผลไม้ มื้อที่ 1
รับอรุณยามเช้าด้วยสายลมทีเ่ ย็นสบาย ณ จุดชมวิว ภูทบั เบิก เป็ นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์
จุดสูงสุดของยอดภูทบั เบิกอยู่ท่คี วามสูง 1,768 เมตร เวลาได้ไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูทบั เบิก
แล้วเราจะได้เห็นภาพทะเลหมอกกับก้อนเมฆสีขาวตัดกับสีเขียวของภูเขา สามารถมองเห็น
ทิว ทัศ น์ ไ ด้ ก ว้ า งไกล ตอนเช้ า มีก ลุ่ ม เมฆ และทะเลหมอกตัด กั บ ยอดเทือ กเขาเพชรบู ร ณ์
นอกจากจะมีทะเลหมอกสวยงามแล้วที่ภูทบั เบิกแล้ว ยังมี ไร่กะหลา่ ปลี ที่มองไกลสุดลูกหูลูกตา
เรีย งรายอยู่บ นเนิน เขาเขีย วขจีหลายลูก ติดต่ อกัน ในลัก ษณะขัน้ บนได อิส ระถ่ า ยรู ป ชื่นชม
บรรยากาศตามอัธยาศัย (กะหล ่าปลีจะปลูกอยู่ 2ช่ วงคือ ช่ วงที่ 1 กลางเดือนพฤษภาคมกรกฎาคม และช่วงที่ 2 เดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม)
 อิ สระอาหารกลางวัน ณ Takmoh Coffee Khao Kho & โรงเตี้ยม
สุดขอบฟ้ า
ร้านอาหารวิวสวยหลักล้าน สุดอลังการ ออกแบบในสไตล์โรงเตีย๊ มแบบ
จีน สามารถมองเห็นป่ าเขาได้กว้างไกล ดูเพลินตา พาให้กนิ ข้าวอร่อย
แบบฟินๆกับหวานใจ โดยเฉพาะเมนูแนะนาทีขึ่ ้นชือ่ ขาหมูกบั หมันโถว
่
ต้องลอง รับรองฟิน สุดๆ
หลังจากทานของคาวแล้ว ต้องพาท่านมาลิ้มลองของหวาน พร้อมถ่ายรูปลงโซเซียลที่ Pino Latte
คาเฟ่ ยอดฮิ ต อยู่ใกล้วดั พระธาตุผาซ่อนแก้ว ท่ามกลางหุบเขาและบรรยากาศสวยๆ มีทงั ้ วิว
ภูเขา สายหมอกขาว นัง่ จิบกาแฟ บนยอดเขา ท่ามกลางอากาศเย็น และสายลมหนาว ภายในคา
เฟ่ มีบริการเครื่องและอาหารคาวหวานไว้บริการอีกด้วย สายคาเฟ่ ทงั ้ หลายห้ามพลาดเด็ดขาด
อิสระให้ท่านได้ล้มิ รสชาติเครื่องดื่ม,ขนม และเซลฟี่ ลงโซเชียลตามอัธยาศัย
น าท่ า นสัก การะ วัดพระธาตุผาซ่ อนแก้ว วัด ส าคัญ ของอ าเภอเขาค้อ วัด แห่ งนี้ง ดงามด้วย
สถาปั ต ยกรรมที่เ กี่ยวกับ พระพุ ทธศาสนา ตัง้ อยู่ บ นยอดเขาสูง ภายในวันสามารถเที่ย วชม
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และเจดียใ์ หญ่สที อง สิรริ าชย์ธรรมนฤมิต รายล้อมไปด้วยหุบเขาอันแสน
สงบในอากาศเย็นสบาย สาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมต้องปฏิบตั ิตามกฏของวัดอย่างเคร่งครัด
ในเรื่องของการ แต่งกาย และห้ามส่งเสียงดังรบกวนผูท้ ม่ี าปฏิบตั ธิ รรม
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เย็น
ที่พกั

 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 2
โรงแรมที่พกั เขาค้อ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดิ นทาง)

วันที่สอง

ไร่ บี.เอ็น-ทุ่งกังหันลม และไร่ GB-จุดชมวิ วไปรษณี ยเ์ ขาค้อ-อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
พระตาหนักเขาค้อ – กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มื้อที่ 3
ช่วงเช้าอิ สระให้ทุกท่านสัมผัสกับสายหมอกและสายลม ดื่มดา่ กับบรรยากาศที่สดชื่น
สถานที่ท่ไี ม่ควรพลาดที่จะแวะชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปลรูปจากทางไร่การเกษตรเป็ นของ
ฝากติดไม้ตดิ มือเป็ นทีร่ ะลึกจากเขาค้อ ก็คอื ไร่ บี.เอ็น. ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วตลอด
ทัง้ ปี ด้วยทางไร่จะจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้ได้เข้าไปเที่ยวชมอยู่ตลอด มีทุ่งดอกไม้สวย ๆ ให้ได้
แวะไปถ่ า ยรู ป ฟุ้ ง ๆ มีท ัง้ ทุ่ ง ดอกคอสมอส ทุ่ ง ดอกเวอร์ บีน่ า ทุ่ ง ดอกผัก เสี้ย นฝรัง่ และทุ่ ง
บานไม่รู้โรย ไฟเออร์เวิร์ก ซึ่งจะปลูกสลับกันไปตามฤดูกาล นอกจากนี้ก็มรี ้านกาแฟเล็กๆไว้
บริการด้วย บริเวณฝัง่ ตรงข้ามทางเข้าไร่บเี อ็น มีรา้ นกาแฟและทุ่งดอกไม้ ชื่อ "THE FRONT" มี
ลานสนามหญ้ากว้างริมเนินเขา วิวสวย ให้มานังพั
่ กผ่อน จิบกาแฟ ชมวิว ชมทุ่งดอกไม้ (ไม่รวม
ค่าชมสวน 30 บาท/ท่าน)

เช้า

นาท่านเดินทางไปชมบรรยากาศ ทุ่งกังหันลม และไร่ GB ตัง้ อยู่บริเวณตาบลทุ่งสมอ มีลกั ษณะ
เป็ นแท่นกังหันลมสีขาวขนาดใหญ่ สูงกว่า 100 เมตร ตัง้ เรียงรายอยู่บนทีร่ าบบนเนินเขา และยัง
เป็ นโครงการผลิตไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมอีกด้วย ทาให้สถานที่แห่งนี้เป็ นแลนด์
มาร์คที่สาคัญจุดหนึ่ง เหมาะสาหรับการถ่ายรูป ได้ทงั ้ ภาพวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามสามารถมองเห็น
ได้จากระยะไกลได้เลยและจุดเช็คอินตามเทรนการท่องเทีย่ วในช่วงนี้ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียง
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เที่ยง

มีร้านค้าจากกลุ่มมชาวเขา และยังมีกจิ กรรมต่างๆ เช่นทุ่งดอกไม้ต่างๆตามฤดูกาล และไร่สตรอ
เบอรี่ (ตามฤดูกาล) อีกทัง้ กิจกรรมโล้ชงิ ช้าม้ง และนั ่งรถสามล้อเลื่อนชาวเขา หรือฟอร์มูล่าม้ง
(รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่ากิ จกรรมต่างๆ)
จุดชมวิวยอดฮิตที่สวยงามไม่แพ้ท่อี ่นื อีกแห่งหนึ่ง ก็คอื จุดชม
วิ วไปรษณี ย์เขาค้อ ตรงจุดนี้เราจะได้เห็นวิวจากตรงนี้จะเป็ น
มุมกว้าง 180 องศา เราจะมองเห็นทะเลหมอกที่ด้านหน้าได้
ทัง้ หมดในช่วงเช้า ให้ท่านได้อสิ ระถ่ายรูปคู่กบั ตู้ไปรษณียห์ รือ
จะซื้อโปสการ์ดส่งรูปวิวสวยๆให้คนทีเ่ รารักได้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 4
นาท่านย้อนราลึกความหลังของ อนุสรณ์ สถานผู้เสียสละเขาค้อ บนยอดสูงสุดของเขาค้อ สร้าง
ขึน้ เพื่อเทอดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตารวจ ทหาร ทีไ่ ด้พลีชพี ในการสู้รบเพื่อปกป้ องพื้นที่ใน เขต
รอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ และเลย โดยสร้างเป็ นรู ปสามเหลี่ยมเป็ นหินอ่ อน
ทัง้ หมด หมายถึงการปฏิบตั ิการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตารวจ ทหาร ความสูงจากแท่นบู ชาถึง
ยอดอนุ สรณ์สถานสูง 24 เมตร ผนังภายในบันทึก ประวัติอนุ สรณ์ผู้เสียสละ และรายชื่อวีรชนผู้
เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ให้ท งั ้ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ แ ละได้
พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพราะตัง้ อยู่บนยอดเขาค้อจึงมีจุดท่องเทีย่ วชมวิวมากมาย
ก่อนเดินทางกลับนาท่านชม พระตาหนักเขาค้อ เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ เพราะเป็ นพระตาหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยรอบของพระตาหนักเป็ นสวนดอกไม้และพืชนานาพรรณ มีป่าสน
สูงใหญ่สวยงามอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี พร้อมทัง้ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ณ จุดชมวิว
ทีส่ ามารถมองภูเขาและสายหมอกอันบริสุทธิ ์ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 410 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5.30 ชม. ระหว่ า งทางให้ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ า ตามความ
เหมาะสมของเส้นทาง
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิ สยั ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ
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มาตรการดูแลป้ องกันการติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรา
❖ ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
❖ การจัดโต๊ะอาหารเป็ นไปตามนโยบายของรัฐ
❖ มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
โปรดตรวจสอบ บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ
✓ ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ บริการน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบี้ยประกัน อุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่ วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี )
× ชาวต่างชาติ ชาระเพิม่ ท่านละ 700 บาท
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
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หมายเหตุ :
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 6 ท่าน
- บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- เมื่อท่ านตกลงชาระเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ต้ อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริ การหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทจะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่โปรแกรมมีที่พกั ทางบริ ษัทจะจัดที่ นอนเป็ นลักษณะ 2 เตี ยงหรือ 3 เตี ยง ทางบริ ษัทไม่ มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

