Tour Code : TMCNXTG171230A1

ตามรอยพิพัฒน อัศจรรยแหงขุนเขา ชวนกันแอวดอย ตามรอยพอหลวง

เชียงใหม-ดอยอินทนนท 3วัน 2คืน

เวียงกุมกาม-ดอยสุเทพ-ภูพิงคราชนิเวศน-วัดพระธาตุดอยคํา-อุทยานหลวงราชพฤกษ
ดอยอินทนนท-พระธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิร-ิ โครงการหลวง-บานถวาย
เดินทางโดยเครือ
่ งบิน การบินไทย TG
พัก โรงแรม ฮอลิเดยการเดนท แอนด รีสอรท 2 คืน

วันเดินทาง
เทศกาลปใหม 30 ธันวาคม 2560 - 01 มกราคม 2561
14,900.วันแรกของการเดินทาง
วันเสาร ที่ 30 ธันวาคม 2560
ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ เชียงใหม-เวียงกุมกาม-ภูพิงคราชนิเวศน-พระธาตุดอยสุเทพ-ถนนคนเดิน
06.00 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ทางเขาประตูที่ 2 เคานเตอร
เช็คอิน-ซี (C) สายการบินไทย มัคคุเทศกและเจาหนาที่สงกรุป คอยตอนรับทานที่หนาทางเขาเคานเตอร
เช็คอินและอํานวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่ง แลวเดินเขาสูประตูทางออกขึ้นเครื่อง
07.50 น. นําทานเหิรฟาสู จังหวัดเชียงใหม โดยเครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG102
09.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเชียงใหม ทุกทานรับกระเปาสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศกนําทานสู
ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเปนรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
(ที่นั่งบนรถตูไกด จะจัดที่นั่งใหเพื่อความเหมาสมในแตละกรุป)
10.30 น. นําทานชม เวียงกุมกาม เมืองโบราณใตภิภพ 1 ใน Unseen in Thailand เมืองเกาแกที่สรางขึ้นในสมัย
พอขุนเม็งราย อายุกวา 700 ป นําทานนั่งรถลากชมโบราณสถานตางๆภายในเวียงกุมกาม พรอมวิทยากร
ที่ใหความรูกบ
ั ทาน ชมโบราณสถานตางๆ อาทิ วัดชางค้าํ วัดเจดียเ หลี่ยม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(1) โรงแรมฮอลิเดยการเดน แบบบุฟเฟตห
 ลากหลายชนิด
13.00 น. นําทานเดินทางขึ้นสู ดอยสุเทพ ใหทานไดนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคูบานคูเมืองของ จังหวัด
เชียงใหม ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเปนที่นับถือของชาวเชียงใหม จากจุดนี้ ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของเมือง
TM : เชียงใหม-ดอยอินทนนท3วัน 2คืน (เครื่องTG)

หนา 1 จาก 5

เชียงใหม ไดอยางชัดเจน แลวเชิญทานเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนําทานขึ้นสู พระตําหนักภู
พิงคราชนิเวศน พระตําหนักที่ประทับแรมบนดอยสุเทพ-ปุย สรางขึ้นเพื่อเปนสถานที่ประทับสําหรับแปร
พระราชฐาน ทรงงานทางภาคเหนือ เชิญทานพักผอนถายรูปกับสวนดอกไม เมืองหนาวนานาชนิด
16.30 น. เดินทางสู วัดพระสิงห ซึ่งเปนพระอารามหลวงชั้นเอก ภายในวิหารลายคํา เปนสถานที่ประดิษฐาน พระ
พุทธสิหิงค(พระสิงห) ซึ่งเปนพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่สวยงาม
ชมวิหารและหอไตร สถาปตยกรรมแบบลานนา และเปนสถานที่ไหวพระธาตุปเกิดของปมะโรงตามความ
เชื่อของชาวลานนา
18.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม ฮอลิเดยการเดนท แอนด รีสอรท เชิญทานพักผอนจนถึงเวลานัดหมาย
19.00 น. บริการอาหารค่ํา(2) ที่รานแกงรอนบานสวน หลังอาหารนําทานสู ถนนคนเดิน ใหทานไดชอปปงเดินชม
บรรยากาศยามค่ําคืนของถนนคนเดิน ที่มีรานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตางๆ
21.30 น. กลับเขาสูท
 ี่พัก พักผอนยามค่ําคืน
ที่พัก
โรงแรม ฮอลิเดยการเดนท แอนด รีสอรท
วันที่สองของการเดินทาง
วันอาทิตย ที่ 31 ธันวาคม 2560
ดอยอินทนนท-พระธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิร-ิ โครงการหลวงอินทนนท-วัดพระธาตุศรีจอมทอง-ขันโตกดินเนอร
06.30 น. บริการอาหารเชา(3) ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นําทานเดินทางสู อ.จอมทอง
08.30 น. เดินทางถึง อ.จอมทอง เดินทางขึ้นสูดอยอินทนนท ซึ่งเปนที่ตั้งของสู อุทยานแหงชาติอินทนนท เดิมมี
ชื่อวา “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอางกา” นี้เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร นํา
ทานสักการะ สถูปเจาอินทวิชชานนน แลวชม ปาดึกดําบรรพ ตามเสนทางเดินที่รมรื่น ตนไมใสเสื้อ และ
พืชคลุมดินตางๆ อาทิ มอส ไรเคน
10.30 น. เดินทางสู พระมหาธาตุนภเมทนีดลและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุที่สรางขึ้นโดยกองทัพอากาศ
เพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาท และชมวิวทัวทัศน
ของ อ.แมแจม จากจุดชมวิว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ทีร่ านครัวมิตรภาพ บนดอยอินทนนท
13.00 น. นําทานเขาสู โครงการเกษตรหลวงอินทนนท โครงการหลวงที่เปนโครงการพระราชดําริ ใหทานไดชื่นชม
กับดอกไมเมืองหนาวนานาชนิด และเพลิดเพลินกับการเก็บภาพเปนที่ระลึก และเลือกซื้อของฝากจาก
โครงการหลวง จนถึงเวลานัดหมาย
16.00 น. นําทานแวะไหวพระ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อวัดพระธาตุเจา
ศรีจอมทองตั้งอยูถนนเชียงใหม-ฮอด หมู 2 ตําบลบานหลวงอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมเปนพระ
ธาตุประจําปชวด วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร บริเวณที่ตั้งเปน
เนินดินสูงประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแตอดีตวาดอยจอมทองตามประวัติสันนิษฐานวา เปนวัดที่สราง
ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20แตจากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัด ปรากฏเปน
ลักษณะของศิลปกรรมในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเปนหวงระยะเวลาของยุคฟนฟูเมืองเชียงใหม
19.00 น. บริการอาหารค่ํา(5) 12ปนนาขันโตก ลิ้มรสอาหารแบบลานนาพรอมชมการแสดงของชาวเหนือทีส
่ วยงาม
อาทิ ฟอนเทียน ฟอนดาบ กลองสะบัดชัย ฟอนสาวไหม ฯลฯ แลวกลับสูท
 ี่พัก
ที่พัก
โรงแรม ฮอลิเดยการเดนท แอนด รีสอรท
วันที่สามของการเดินทาง
วันจันทร ที่ 1 มกราคม 2561
วัดพระธาตุดอยคํา-อุทยานหลวงราชพฤกษ-หอคําหลวง-บานถวาย-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
07.00 น. บริการอาหารเชา(6) ทีห
่ องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นําทา นไปชม วั ดพระธาตุ ดอยคํา เปนวั ดที่มี ความสําคั ญในจั งหวั ดเชี ยงใหม อายุเก าแก กวา 1,300 ป
ตั้งอยูบริเวณดอยคํา ดานหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ วัดพระธาตุดอยคํามีพระเจาทันใจ ซึ่งสรางในรัช
สมัยพญากือนา กษัตริยแหงอาณาจักรลานนา ปจจุบันมีชื่อเสียงอยางมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มี
ประชาชนจํานวนมากไดไปอธิษฐานขอพรจากพระเจาทันใจและประสบความสําเร็จตามที่ขอพรโดยการ
แกบนจะแกบนดวยพวงดอกมะลิ
10.30 น. นําทานเขาชม อุทยานหลวงราชพฤกษ หรือชื่อเดิมวา สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ จัดสรางขึ้นเนื่อง
ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู หั ว ทรงครองสิ ริราชสมบัติ ค รบ 60 พรรษาในวั นที่ 9 มิ ถุนายน
2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย กลางการเรียนรูพืช สวนโลก มี การจัด แสดงพั นธุไ มหลากหลายชนิ ด การจัดแสดงนิท รรศการดา น
การเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรูสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเปน
แหลงพบปะกันในกลุมเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปตยอยางสวยงาม นําทานชมและถายรูป
กับหอคําหลวงที่เที่ยวสุดฮิตโลเคชั่นถายทําละครเพลิงพระนาง
TM : เชียงใหม-ดอยอินทนนท3วัน 2คืน (เครื่องTG)

หนา 2 จาก 5

12.00 น.
13.30 น.
15.30
16.00
19.20
20.30

น.
น.
น.
น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ทีร่ านอาหาร
เดิ นทางเข า สู ตั ว เมื อ ง แวะ บ า นถวาย ให ท า นได เ ลื อ กซื้ อ สิ นค า ของที่ ระลึ ก ที่ ขึ้นชื่ อ ของ จ.เชี ยงใหม
เครื่องไมแกะสลักตางๆ ของที่ระลึกตางๆ
ใหทา นไดชอ
 ปปงสินคาของฝากจากเชียงใหมและของทีร่ ะลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ําพริกหนุม
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเชียงใหม มัคคุเทศกเช็คอินสัมภาระและดูแลเรื่องบัตรที่นั่งใหกับทาน
เหิรฟากลับ สูก
 รุงเทพฯ โดยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG117
เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ

––––––––¯¯¯————————
อัตราคาบริการทัวร

เทศกาลปใหม
30 ธันวาคม 2560 - 01 มกราคม 2561

ผูใหญ ราคาทานละ (พักหองละ 2-3 ทาน)
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
ผูใหญ พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

หมายเหตุ

14,900.14,900.14,300.12,200.1,700.-

เดินทางโดยเครื่องบินการบินไทย และรถตูปรับอากาศที่จังหวัดเชียงใหม
เอกสารประกอบการเดินทาง

1.สําหรับผูใหญ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใชเช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สําหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสําเนาใบสูติบต
ั ร เพื่อใชเช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนําติดตัว
1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาทีส
่ วมใสสบาย
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ทีช
่ ารตโทรศัพท,อุปกรณํกันแดด,รมพับ,เสือ
้ กันหนาว,ผาพันคอ
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มีการคางคืน)

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับทีช
่ ํานาญทาง
2.คาตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม สายการบินไทย ชั้นประหยัด Ecconomy Class
คาตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นประหยัด Ecconomy Class
3.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
4.คาอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
7.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
8.คามัคคุเทศก ทีค
่ อยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัตเิ หตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมือ
้ ที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิบารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจา ยที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเดินทางเอง
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4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยน้ําใจของทาน
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (กรณีที่ตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีบริการหัก ณ ทีจ
่ าย 3%

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ที่อยูแ
 ละหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางในการติดตอ สําหรับการ
่ เปนการยืนยันการจอง
ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 5,000 บาท เพือ
ทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัทฯ เพื่อเปนการยืนยันการ
จองทัวร จึงจะถือวาไดทาํ การจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่นั่งจะไมถูกตัด
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง 15 วัน เพือ
่ ใช
สําหรับการใสชอ
ื่ ตัว๋ เครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง
4.การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนือ
่ งจากบริษัทฯตองสํารอง
คาใชจา ยตางๆ อาทิ คาโรงแรมที่พัก คารถ คาอาหารและคาใชจา ยอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวา ทานยกเลิก
ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได
กรณีชําระเงิน โดยการโอนเงินผานทางธนาคาร กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขทีบ
่ ัญชี
กสิกรไทย
บจก.แตงโมทัวร
ลาดพราว 25
กระแสรายวัน
045-1-12989-9
*** กรุณาแฟกซ Slip Pay In และรายชื่อที่ชด
ั เจน พรอมสําเนาบัตรประชาชน มาทีห
่ มายเลข 02-274-9111

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กาํ หนด

ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจา ยทั้งหมด
ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจา ย เต็มจํานวนของราคาทัวร
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผรู วมเดินทางไมถึง
ตามที่กาํ หนดไว
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคาน้ํามันขึ้น กอนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาคาน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อ
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสย
ั จนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัยธรรมชาติ,การปฏิวต
ั ,ิ การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณทางการเมือง และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของทีม
่ ีคา อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทาน
ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว
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ขอมูลเพิ่มเติม
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพักคู(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริม
เตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน
*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุ มีโรคประจํา ตัว ทานและครอบครัวตอ งใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร จํากัด ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเที่ยวของทางบริษัทฯ
ในการพาทานและครอบครัวเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับความสะดวกสบายและ
ประทับใจกับการบริการในครั้งนี้
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