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วันแรก

04.30 น.
06.50 น.

สนามบินดอนเมือง • สนามบินเชียงใหม่ • แม่กาปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา
ถนนแม่กาปอง • ม่อนแจ่ ม
 ( - /กลางวัน/ เย็น )
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD1
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08.00 น.

เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่น้ นั เป็ นเมืองหลวง
ของอาณาจักรล้านนา และยังเป็ นศูนย์กลางในการสักการะพระธาตุประจาปี เกิดอีกด้วย
เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้ าสู่ บ้านแม่กาปอง เป็ นหมู่บ้านที่ทาเมี่ยง กาแฟ และชา เป็ น
อาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้ านเอาใบมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์พ้ ืนบ้ านอย่างหมอนใบชาสาหรับจาหน่าย เป็ น
หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้ านใช้ ชีวิตอยู่ กันอย่ างเรี ยบง่าย และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุ รัก ษ์แบบ
โฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย

จากนั้น

พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้ านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กาปอง ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่กา
ปองต้ องไม่พลาดร้ านนี้ เพราะร้ านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กาปองได้ ด้วย
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จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น

เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กาปอง
ที่วัดแห่งนี้ท่โี บสถ์กลางนา้ เป็ นวัดเก่าแก่
และเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมแบบล้ านนา
โบราณ มีวิหารที่ทาด้ วยไม้ สกั ทองทั้งหลัง
แกะสลักลวดลายอันวิจิตร และเป็ นวัดประจา
หมู่บ้านแม่กาปองอีกด้ วย
บริการอาหารกลางวัน ณ เฮือนใจ๋ยอง
เดินทางสู่ อ.แม่ริม ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
ไปกับทุ่งดอกไม้เมืองของเมืองเชียงใหม่
ซึ่ งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรัง่ สวยงามเป็ นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็ นช่ วงเวลาที่ดีที่สุด
สาหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวน
อาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษทั ฯ จึ งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่
คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)
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จากนั้น

จากนั้น
เย็น

นาท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ ม ที่เที่ยวเชียงใหม่ยอดฮิต มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็มีอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้ านับเป็ นการต้ อนรับเช้ าวันใหม่ท่สี ดใส และที่น่ีกย็ ังมีจุดชมวิว
ที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์ได้ อย่างชัดเจนอีกด้ วยโดยเฉพาะทิวเขาที่สลับกันไกลจนสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเมื่อ
มองลงไปที่ด้านล่างทางทิศใต้ กจ็ ะพบกับหมู่บ้านม้ งหนองหอย และ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนอง
หอยโดยรอบ เป็ นแปลงปลูกผักและวิจัยพืชเมืองหนาว
นาท่านเข้าพักที่ม่อนแจ่ ม พักเต๊นท์โดมสีขาวติดแอร์ ห้องน้ าส่วนตัว
บริการอาหารเย็นแบบหมูกระทะ ชุดละ 2 ท่าน
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วันที่สอง

เช้า
จากนั้น

ม่อนแจ่ ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • ดอยสุเทพ • พระธาตุดอยสุเทพ
ถนนคนเดินวัวลาย
 (เช้า/กลางวัน/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ ม จากดอยที่
เสื่อมโทรมจากการทาเกษตรเลื่อนลอย เป็ นเขาหัวโล้ นเตียน จนได้ รับการฟื้ นฟูในช่ วงปี พ.ศ. 2527 ตาม
แนวพระราชดาริ จนกลายเป็ น หนึ่งในดอยใกล้ ตัวเมืองเชียงใหม่ท่มี ีความสวยงามมากที่สดุ แห่ งหนึ่ง พาท่าน
แวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ท่ตี ้ องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร
ให้ ท่านได้ อสิ ระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด นาท่านชมทุ่งดอกไม้ ไร่ดอกลมหนาว ชม
สวนดอกไม้ นานาชนิดตามฤดูกาลที่ต้งั อยู่บนม่อนแจ่ม อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
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จากนั้น

กลางวัน

ให้ ท่านได้ น่ังชิลๆ ที่ร้าน Jungle De Cafe ร้ านกาแฟที่โดดเด่นด้ วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมี
มุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะวิวริมนา้ ตกสุดอลังการที่อยู่กลางร้ าน ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปพร้ อมลิ้มรสเครื่องดื่มกัน
อย่างชิลๆแบบไม่ต้องรีบเร่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแกงร้อนบ้านสวน
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จากนั้น

นาท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ เพื่อพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวง
ที่สาคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้น สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา
กษัตริย์องค์ท่ี 6 แห่ งอาณาจักรล้ านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้ างตามศิลปะแบบล้ านนา องค์เจดีย์เป็ นทรง
เชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิ ดด้ วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้ รับการบูรณะครั้ง
ใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็ นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็ นพระธาตุประจาปี ผูท้ ี่เกิดปี มะแม
(รวมค่าบริการรถราง)

จากนั้น

พาท่านกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่พาท่านเดิน ถนนคนเดินวัวลาย 1 ใน 2 ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดของเมือง
เชียงใหม่ โดยจะมีบรรยากาศที่มีความท้ องถิ่น เคล้ าไปกับบ้ านเรือนที่สวยงามของเชียงใหม่
พีเรียดที่เดินทางไม่ตรงกับวันเสาร์ จะพาท่านเดิน Walking Street Nimman Six แทน *เนือ่ งจากถนนวัว
ลายเปิ ดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น*
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่

เย็น
ที่พกั
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วันที่สาม

วัดพระธาตุดอยคา • วัดอุโมงค์ • วัดพระสิงห์ • ประตูท่าแพ • วัดเจดียห์ ลวง • กาดวโรรส
สนามบินเชียงใหม่
 (เช้า/กลางวัน/ - )

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้ างในสมัย
พระนางจามเทวีกษัตริ ย์แห่ งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็ นผู้สร้ างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐานพระ
เกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นอกจากพระธาตุแล้ วยังมี หลวงพ่ อทันใจ ซึ่งสร้ างขึ้นในรั ชสมัย
พญากือนา

จากนั้น

ชมความงดงามที่หาได้ ยากในประเทศไทย ที่ วัดอุโมงค์ สันนิษฐานว่ าสร้ างขึ้นในสมัยของพระเจ้ ามังราย
ปฐมกษัตริย์แห่งล้ านนา และพระราชทานนามว่าวัดเวฬุกฏั ฐาราม จุดเด่นของวัดนี้คืออุโมงค์ท่อี ยู่ถัดจากฐาน
พระเจดีย์ สร้ างขึ้นเพื่อให้ เป็ นที่เจริญภาวนาของพระมหาจันทร์ ที่พระเจ้ ากือนาธรรมิกราช
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านกาแล
พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่ งเดียวที่อยู่ในเขตกาแพงเมือง ตัวองค์
พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคา ซึ่งมีความงามด้ วยศิลปกรรมแบบล้ านนาที่ ประณีตบรรจง เป็ นพระธาตุ
ประจาปี ผูท้ ี่เกิดปี มะโรง
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พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสาคัญของเชียงใหม่ท่ี วัดเจดียห์ ลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคย
เป็ นที่ประดิษฐานพระแก้ วมรกต พระพุทธรูปองค์สาคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่ง
หรือเสาหลักเมือง เป็ นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง

18.10 น.
19.15 น.

แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่ งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้ อ่ัว แหนม นา้ พริก
หนุ่ม แคปหมู ผลไม้ แปรรูปต่างๆ ให้ ท่านได้ เลือกจับจ่ายใช้ สอยกันอย่างเต็มที่
สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน DD9
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
----------------------------------------------------------------------
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

เที่ยวบิน

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ พักเดี่ยวเพิม่
มีราคาเด็ก

02 ธ.ค.64

04 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

DD1/DD9

7,999

2,000

09 ธ.ค.64

11 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

8+1

DD1/DD9

7,999

2,000

11 ธ.ค.64

13 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

8+1

DD1/DD9

7,999

2,000

12 ธ.ค.64

14 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

DD1/DD9

8,999

2,000

16 ธ.ค.64

18 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

DD1/DD9

7,999

2,000

18 ธ.ค.64

20 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

8+1

DD1/DD9

7,999

2,000

23 ธ.ค.64

25 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

DD1/DD9

8,999

2,000

26 ธ.ค.64

28 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

8+1

DD1/DD9

7,999

2,000

28 ธ.ค.64

30 ธ.ค.64

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

DD1/DD9

8,999

2,000

** การันตีต้งั แต่ 8 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์ กรณี 6 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ **
กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ ครบตามจานวน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
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อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป เป็ นราคาตั๋วพิเศษไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงหรื อเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ ามีความประสงค์ ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรื ออยู่ต่อไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ลูกค้ าจะต้ องทาการซื้อตั๋วเครื่ องบินใหม่ เท่ านั้น
 น้าหนักกระเป๋าถือขึน้ เครื่ องไม่ เกิน 7 กก.
***เฉพาะพีเรียดราคา 8,999 บาท จะรวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ องไปกลับ 15 กิโลกรัม**
 โรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) กรณีพกั 3 ท่ านจะเป็ นที่นอนเสริม
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ ารถตู้พร้ อมคนขับท่ องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง ไม่ รวมประกัน
สุ ขภาพ

อัตราค่าบริการไม่ รวม
น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ อง หากท่ านต้ องการซื้ อน้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมราคา กรุ ณาตรวจสอบกับบริษัทฯ
อีกครั้ง (หากสายการบินมีการปรับเปลีย่ น บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน)
สาหรับพีเรียดราคา 7,999 บาทไม่ รวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ อง
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
เอกสารที่ใช้ ประกอบการเดินทาง
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
• เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด 19 หรื อใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทางและชาระค่ ามัดจาทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทาง
อย่ างน้ อย 20 วัน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่ อนการเดินทาง

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่ าบริการ
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง อาทิ
ค่ า มั ด จ าตั๋ ว เครื่ อ งบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วี ซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่ าบริการ
• ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (8 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง

เอกสารที่ใช้ ประกอบการเดินทางในการเข้ าร่ วมโครงการทัวร์ เที่ยวไทย
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
• เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด 19 หรื อใบรับรองผลการตรวจโควิด ก่ อนเดินทาง 48 ชม.
• รายการทัวร์ เมื่อชาระเงินเพื่อจองทัวร์ แล้ ว ไม่ สามารถยกเลิก และไม่ สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี

•
•
•

ไม่ สามารถเลื่อนหรื อเปลีย่ นแปลงวันเดินทางได้
โปรแกรมทัวร์ อาจมีการสลับลาดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม

รับชาระด้ วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่ านั้น
• ไม่ สามารถคืนเงินบางส่ วนกรณีที่ไม่ ได้ ร่วมทริปในบางวัน
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** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

