กำหนดกำรเดินทำง: สิงหำคม 63 – กุมภำพันธ์ 64
(กำรันตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได้ !!)
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วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงรำย

ช

19.00 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้ งให้ ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

19.30 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงรำย โดยรถตู ้ VIP

วันที่สอง

ดอยตุง (สวนแม่ฟ้ำหลวง) – ดอยช้ำงมูบ (จุดชมวิว) - ดอยผำฮี้
พระธำตุดอยตุง - เที่ยวชมไร่ชำฉุยฟง - อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดินเชียงรำย

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (1) Set Box
นาท่านเดินทางไปยัง ดอยตุง พาท่านไปชมสวนดอกไม้ เมืองหนาว “สวนแม่ฟ้ำหลวง” หรือ
“สวนดอยตุง” เป็ นสวนดอกไม้ หลากสีสัน บนพื้นที่
25 ไร่ ภายในสวนถู กตกแต่ ง ด้ วยพั น ธุ์ ไม้ ด อกไม้
ประดับสวยงาม ดูแลอย่างดี ผลัดเปลี่ยนหมุ นเวียน
ออกดอกตลอดปี อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย
กุหลาบ ดอกลาโพง ไม้ มงคลต่างๆ ไม้ ยืนต้ นและซุ้ม
ไม้ เลี้อยมากกว่า 70 ชนิด นอกจากแปลงไม้ ประทับ
กลางแจ้ ง แล้ วยั ง มี โ รงเรื อ นไม้ ในร่ ม จุ ด เด่ น คื อ
กล้ วยไม้ จ าพวกรองเท้ า นารี ช นิ ด ต่ า งๆ ที่ มี ด อก
สวยงามมาก บริเวณกลางสวนมีประติ มากรรมเด็ก
ยื น ต่ อตั วของ มี เซี ย ม ยิ บ อิ น ซอย โดย สมเด็จ ย่ า
พระราชทานชื่อว่าความต่ อเนื่องที่ส่ือถึงการทางาน
จะส าเร็ จ ได้ ต้ องท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อิ ส ระให้ ท่ า น
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางไป ชม
วิวแบบพาโนรามา “ดอยช้ำงมู บ” นี่คือนิยามของคาว่า "วิวพาโนรามา" อย่ างแท้ จริง สาหรับ
จุดชมวิวดอยช้ างมูบจังหวัดเชียงราย ท่านจะได้ พบกับภาพของท้ องฟ้ ากว้ าง ทุ่งหญ้ าเขียวขจี
และความโล่ งโปร่ งที่สามารถมองไปได้ ไกลสุดลูกหูลูกตา วิวด้ านหน้ าคือเทือกเขาในประเทศ
พม่า อิสระให้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
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เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนกำแฟภูผำฮี้
นาท่านเดินทางไป “ดอยผำฮี้ ” ชื่อดอยนี้อาจไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยสักเท่าใดนักว่าอยู่ “ดอยผา
ฮี้” คือ แหล่งปลูกกาแฟที่ข้ ึนชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมส่งขายตาม
ร้ านกาแฟต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งวิวทิวทัศน์
ของบ้ านผาฮี้กโ็ ดดเด่ น ไม่ แพ้ กัน เพราะที่ ต้ั ง
อยู่ บ นดอยสูงโอบล้ อมด้ วยทิ วเขาที่สวยงาม
และมีรูปร่ างแปลกตา มี “ร้ำนกำแฟภู ผำฮี้ ”
ที่มีวิวเบื้องหน้ าเป็ นภูเขาและผืนป่ าเขียวขจี มี
มุ ม นั่ ง เล่ น ห้ อยขาชมวิ ว สุ ด เก๋ อิ ส ระให้ ท่ า น
ถ่ายรูป บรรยากาศตามอั ธยาศั ย จากนั้ น น า
ท่านเดินทางไป “พระธำตุดอยตุง” เป็ นปูชนียสถานที่สาคัญ พระธาตุดอยตุงถือเป็ นพระธาตุ
ประจาปี เกิดของคนเกิดปี กุน ที่นิยมมาสักการะเพื่อความเป็ นสิริมงคล นักท่องเที่ยวสามารถ
มองเห็นพระธาตุดอยตุงได้ ในระยะไกลเนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเล
ประมาณสองพันเมตร จากนั้นนาท่านไปชม “ไร่ชำฉุ ยฟง” ไร่ชาที่ปลูกโค้ งวนไปตามไหล่เขา
นอกจากจะได้ ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของไร่ ชาแล้ ว ยั งมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่
แสนอร่อยให้ บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่แห่งนี้

เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (2)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ถนนคนเดินเชียงรำย” อิสระช้ อปปิ้ ง เลือกซื้อสินค้ ามากมาย อาทิ
สินค้ าพื้นเมือง สินค้ าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้ าน และอาหารทานเล่น เป็ นต้ น
นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ3-4 ดำว หรือเทียบเท่ำ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)

วันที่สำม

วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลำกั้ง - ดอยแม่สลอง - เที่ยวชมไร่ชำ 101
ชมหมู่บำ้ นสันติคีรี (หมู่บำ้ น OTOP)

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรที่พกั (3)
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น าท่ านเดิ น ทางไป “วัด ร่ อ งเสื อ เต้น ” ตั้ งอยู่ ท่ีชุ ม ชนร่ องเสือเต้ น ไฮไลท์ ท่ีสาคั ญ อยู่ ท่ีพ ระ
อุโบสถใหม่ ท่ีสร้ างขึ้น ด้ วยศิลปะแบบไทยประยุ กต์ ที่มีศิ ลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา
จากฝี มือศิลปิ นท้ องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็ นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เอกลักษณ์ คือใช้ เฉดสี
นา้ เงินฟ้ าตัดกับสีทอง ลวดลายงดงามอย่างมาก โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้
เฉดฟ้ าขาว นั้นมีความงามชดช้ อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ ชัด

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “วัดห้วยปลำกั้ง” ตั้งอยู่ในตาบลริมกก พื้นที่ต้ังของวัดนี้เป็ นพื้นที่
ภูเขารอบบริเวณวัดจะถูกรายล้ อมไปด้ วยเนินเขาอันเขียวขจีมากมายและไฮไลท์ท่สี าคัญของวัด
นี้กค็ ือ “พบโชคธรรมเจดีย”์ เจดีย์เอกของทางวัดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น มีรูปทรงที่แปลกตาหา
ชมที่อ่นื ไม่ได้ นอกจากที่น่ี เป็ นศิลปะแบบจีนผสมกับแบบล้ านนาได้ อย่างวิจิตรงดงาม มีรูปปั้ น
มังกรคู่คอยปกปักษ์อยู่หน้ าเจดีย์ เป็ นมุมถ่ายรูป Unseen เชียงราย เลยทีเดียว จากนั้นนาท่าน
เดินทางไป “ดอยแม่สลอง” เป็ นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงราย เพราะอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ธรรมชาติ และป่ าไม้ อุด มสมบู รณ์ เป็ นแหล่ งเพาะปลู กชาที่ดี ท่ีสุด ในไทย ภายใน
หมู่บ้านโดดเด่ นด้ วยวัฒ นธรรมของชาวจีนท้ องถิ่น และเป็ นสถานที่เที่ยวที่เหมาะกับการมา
พักผ่อนอย่างมาก
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (4)

จากนั้นนาท่านเดินทางไปชม “ ไร่ชำ 101” ตั้งอยู่บนดอยแม่ สลองโดยจะมีการปลูกชาเป็ น
ขั้นบันไดไปตามแนวเนินเขา ต้ นชาเรียงรายเป็ นแถวยาวตามขั้นบันได สัมผัสบรรยากาศของ
หุ บเขาที่ล้อมรอบ ทาให้ ท่ีน่ีเป็ น หนึ่งในสถานที่ท่ีนั กท่องเที่ยวให้ ความสนใจ หากมาในช่ วง
เดือนธันวาคม-มกราคม จะปกคลุมด้ วยสีชมพูหวานๆ ของดอกนางพญาเสือโคร่ง จากนั้นพา
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ท่านชิมชาหอมๆ ของไร่ ชา 101 จากนั้นนาท่านเดินทางไป “หมู่บำ้ นสันติคีรี” เป็ นหมู่บ้าน
OTOP เพื่ อการท่ องเที่ยวที่มีค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่ น
อาหารของชนเผ่า ไม่ว่าการชมธรรมชาติ ทัศนียภาพที่เป็ นภูเขาสูงสลับเมฆหมอกและอากาศที่
หนาวเย็นเกือบตลอดปี เป็ นหมู่บ้านที่มีดอกไม้ เมืองหนาวที่มีท่เี ดียวในประเทศไทย
เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (5)
นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ3-4 ดำว หรือเทียบเท่ำ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)

วันที่สี่

ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปำร์ค - วัดร่องขุ่น - ร้ำน Ryokan Cafe (เรียวกัง คำเฟ่ )
แวะซื้ อของฝำกพื้ นเมือง – กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรที่พกั (6)
จากนั้ นนาท่านเดินทางไป “ไร่บุญ รอด”
ห รื อ สิ งห์ ป า ร์ ค เชี ย ง ร า ย แ ห ล่ ง
เกษตรกรรมและไร่ชาขนาดใหญ่กว่า 600
ไร่ ห ล า ย ค น อ า จ จ ะ เค ย เห็ น ภ า พ
บรรยากาศไร่ ช าสวยๆ วิ วเขาธรรมชาติ
แต่ ใ ครว่ า ไร่ บุ ญ รอดมี แ ค่ วิว ไร่ ช าสวยๆ
อย่างเดียว ภายในไร่ ยังมีจุดถ่ายรูปหลาย
จุดด้ วยกัน อาทิ ชมดอกไม้ ในโซน Flower
Bloom ทุ่ ง คอสมอส ทุ่ ง ทานตะวั น ทุ่ ง
ด อ ก ซี โล เซี ย โซ น กิ จ ก ร ร ม ATV
ADVENTURE โซ น กิ จก รรม Happy
Pony ให้ น้ อ งๆได้ ส นุ ก กั บ การขี่ ม้ า โพนี่
อิ ส ระให้ ท่ า น ได้ ถ่ า ยรู ป วิ ว สวยๆ ทุ่ ง
ดอกไม้ ทุ่งชา ในไร่สิงห์ ปาร์ค จากนั้นนา
ท่านเดิน ทางไป “วัดร่ องขุ่ น ” ออกแบบ
และก่อสร้ างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้ างวัดให้ เหมือนเมืองสวรรค์
ที่มนุ ษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้ างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ จนปั จจุ บันมีเนื้อที่ 9 ไร่
อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปความงดงามของวัดร่องขุ่น

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนเรียวกังคำเฟ่
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นาท่านมาชมคาเฟ่ สไตล์ญ่ี ปุ่น “ร้ำน Ryokan Cafe” (เรียวกัง คาเฟ่ ) เป็ นคาเฟ่ ที่ให้ บริการ
อาหารและเครื่ องดื่ ม ท่ ามกลางบรรยากาศแบบญี่ ปุ่ น โดยเฉพาะคนที่ช่ ื น ชอบการถ่ า ยรู ป
รับประกัน เลยว่ ามาร้ านนี้ จะต้ องได้ รูปภาพกลับบ้ านได้ แน่ น อน และที่พ ลาดไม่ ได้ น่ัน ก็คื อ
ไฮไลท์ของทางร้านกับเจ้าตุ๊ ก ตาโทโทโร่ ตั วเขีย วสุ ด น่ ารัก ที่ตั้งอยู่ ด ้านหน้าป่ าไผ่ ยิ่ งท าให้
บรรยากาศเหมือนกาลังอยู่ญ่ีปุ่นเลยที่เดียว จากนั้นนาท่านแวะ “ซื้ อของฝำกพื้ นเมือง” ให้
ท่านได้ เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองประจาจังหวัดเชียงราย แคปหมู น้าพริกหนุ่ ม ขนมไทยให้
เลือกสรรมากมาย
.......น.

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู ้ VIP

00.00 น.

นำทุกท่ำนเดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ...
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ

** เงื่อนไขกำรสำรองที่นงกรุ
ั ่ ณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำกำรจองหำกท่ำนชำระเงินแล้วจะถือ
ว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตรำค่ำบริกำร : สิงหำคม 63 – กุมภำพันธ์ 64
ผูใ้ หญ่

ส.ค. – ธ.ค. 63

ห้องละ 2-3
ท่ำน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

วันที่ 21 - 24 สิงหำคม 63
วันที่ 28 - 31 สิงหำคม 63
วันที่ 04 – 07 กันยำยน 63
วันที่ 11 - 14 กันยำยน 63
วันที่ 18 - 21 กันยำยน 63

5,900
6,500
6,500
6,500
6,500

5,900
6,500
6,500
6,500
6,500

กำหนดกำรเดินทำง
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1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

5,900
6,500
6,500
6,500
6,500

พักเดี่ยว
เพิม่

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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วันที่ 25 - 28 กันยำยน 63
วันที่ 02 – 05 ตุลำคม 63
วันที่ 09 - 12 ตุลำคม 63
วันที่ 16 - 19 ตุลำคม 63
วันที่ 23 - 26 ตุลำคม 63
วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63
วันที่ 06 – 09 พฤศจิ กำยน
วันที่ 13 - 16 พฤศจิกำยน
วันที่ 20 – 23 พฤศจิ กำยน
วันที่ 27 - 30 พฤศจิกำยน
วันที่ 04 – 07 ธันวำคม 63
วันที่ 11 – 14 ธันวำคม 63
วันที่ 18 - 21 ธันวำคม 63
วันที่ 25 - 28 ธันวำคม 63
วันที่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64
วันที่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
วันที่ 01 – 04 มกรำคม 64
วันที่ 08 - 11 มกรำคม 64
วันที่ 15 – 18 มกรำคม 64
วันที่ 22 - 25 มกรำคม 64
วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64
วันที่ 05 – 08 กุมภำพันธ์ 64
วันที่ 12 - 15 กุมภำพันธ์ 64
วันที่ 19 - 22 กุมภำพันธ์ 64
วันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 64

6,500
6,900
6,900
6,900
7,200
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
7,500
7,500
7,500
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

6,500
6,900
6,900
6,900
7,200
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
7,500
7,500
7,500
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

6,500
6,900
6,900
6,900
7,200
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
7,500
7,500
7,500
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

**รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำทิปไกด์ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ**
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อัตรำนี้ รวม
✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
✓ ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนี้ ไม่รวม
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขในกำรจองและกำรยกเลิก
1. กรุ๊ป กำรันตี ออกที่ 8 ท่ำนขึ้ นไป ในกรณีผ้ ู เดินทางไม่ ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าอาหาร , ค่ าธรรมเนี ยมเข้ าชมสถานที่ท่ องเที่ยว ,
ค่าบริการ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ยึดเงินค่ ำทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ า มั ด จ าตั๋ วเครื่องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พั ก , ค่ าธรรมเนี ย มเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนกำรเดินทำง ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ก่อนกำรเดินทำง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้

กำรชำระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้
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หมำยเหตุ
 กรุ ณำตรงต่ อ เวลำ !! มำตำมเวลำนั ด หมำย หำกท่ ำนมำช้ำกว่ ำเวลำที่รถออกเดิ น ทำง ทำให้ท่ำน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่ำนจะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆได้
 รายการท่ องเที่ย วและรายการอาหารที่ ระบุ ไว้ อาจมี การเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”
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