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วันแรก

สนามบินดอนเมือง• สนามบินเชียงใหม่ • แม่กาปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา •
ถนนแม่กาปอง วัดอุโมงค์ •วัดพระธาตุดอยคา หลวงพ่อทันใจ • ขันโตกพร้อมชมการแสดง
 ( - /กลางวัน/ ขันโตก )

04.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD1

06.50 น.
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08.00 น.

ถึงจังหวัดเชี ยงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้า นนา ซึ่ งถือว่ าเชี ยงใหม่น้ นั เป็ นเมืองหลวงของ
อาณาจักรล้านนา มุ่งหน้ าสู่ บ้านแม่กาปอง เป็ นหมู่บ้านที่ทาเมี่ยง กาแฟ และชา เป็ นอาชีพหลัก โดยเฉพาะ
ชาที่ชาวบ้ านเอาใบมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์พ้ ืนบ้ านอย่างหมอนใบชาสาหรับจาหน่าย เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบ
เขาที่ชาวบ้ านใช้ ชีวิตอยู่กนั อย่างเรียบง่าย และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ ที่นักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย

จากนั้น พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้ านกาแฟ
ยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กาปอง ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่
ก าปองต้ อ งไม่ พ ลาดร้ า นนี้ เพราะร้ านนี้จ ะมีมุมถ่ ายรูป
เก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กาปองได้ ด้วย
เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กาปอง วัดแห่ งนี้ท่ี
โ บ ส ถ์ ก ล า ง น้ า เ ป็ น วั ด เ ก่ า แ ก่ แ ล ะ เ งี ย บ ส ง บ มี
สถาปัตยกรรมแบบล้ านนาโบราณ
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กลางวัน

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

จากนั้น

เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ นมัสการ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็ น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่วี ่ากันว่าเป็ นสุดยอดแห่ งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐาน ด้ วยความที่อธิษฐานแล้ วได้ ผลทันใจ ขอ
พรเพียงไม่ก่วี ัน พรที่ขอก็สมั ฤทธิ์ผลดังปาฏิหารย์
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เย็น

ที่พกั

พิเศษ !!!! พาท่านดืม่ ดาไปกับอาหาร และบรรยากาศแบบฉบับล้านนา ด้วยการรับประทาน “ขันโตก”
ซึ่งเป็ นลักษณะสาหรับอาหารภาคเหนือ มักประกอบไปด้วย แกงฮังแล น้ าพริกหนุ ่ม ไก่ทอด และอีกมากมาย
นอกจากนั้นระหว่างรับประทานยังมีการแสดงให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ ถือเป็ นคาคืนแห่งการต้อนรับท่าน
สู่เมืองเหนืออย่างสมบู รณ์

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

เชียงใหม่ • จุดชมวิวกิว่ แม่ปาน • ดอยอินทนนท์ • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุน
ภพลภูมิสิริ • จุดสูงสุดแดนสยาม • กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคน
เดินวัวลาย
 (เช้า/กลางวัน/ - )

เช้า
นาท่าน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ เป็ นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูง 2,565 เมตร
เหนือระดับนา้ ทะเล พาท่านแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิวกิว่ แม่ปาน กับวิวภูเขาสลับซ้ อนกันอย่างสุดลูกหูลูกตา

จากนั้น

พาท่านเข้ าสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภู มิสิริ ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5
ของดอยอิน ทนนท์ สร้ างถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หัว รั ชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริ ญ พระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้ างถวายสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปี หลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ.
2535 ถือเป็ นจุดที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน
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จุ ดสู งสุดแดนสยาม อันเป็ นที่ต้ังของ กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 7 แห่ ง
ราชวงศ์ทิพย์จักร และเป็ นองค์สุดท้ าย ซึ่งเป็ นพระบิดาของเจ้ าดารารัศมี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โดยพระองค์มีความรักและหวงแหนผืนป่ าเป็ นอย่างมาก จึงได้ รับสั่งให้ นาอัฐิของท่าน
มาไว้ บนยอดดอยอินทนนท์เมื่อท่านได้ ถึงแก่พิราลัย
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สาคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดย
พระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ท่ี 6 แห่ งอาณาจักรล้ านนา
ราชวงศ์มังราย โดยสร้ างตามศิลปะแบบล้ านนา องค์เจดีย์เป็ นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิ ดด้ วยทองจังโก
2 ชั้น ทางขึ้นเป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้ รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็ นที่ศรัทธาของ
ชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็ นพระธาตุประจาปี ผูท้ ี่เกิดปี มะแม

จากนั้น

เดินทางสู่ถนนคนเดินที่โด่ งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ ท่ี ถนนคนเดินวัวลาย ทางทิศตะวันตกของตัวเมือ ง
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาหน่ายสินค้ ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าพื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก
และอีกมากมาย ถือว่าเป็ นอีก 1 เสน่ห์ท่ไี ม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเชียงใหม่ พีเรียดที่เดินทางไม่ตรงกับวัน
เสาร์ จะพาท่ า นเดิน Walking Street Nimman Six แทน *เนื่อ งจากถนนวัว ลายเปิ ดเฉพาะวัน เสาร์
เท่านั้น*
อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

เย็น
ที่พกั
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วันที่สาม

ม่อนแจ่ ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Café • สวนดอกไม้เชียงใหม่ • กาดวโรรส • วัดพระสิงห์
• สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินดอนเมือง
 (เช้า/กลางวัน/ - )

เช้า
จากนั้น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ ม จากดอยที่
เสื่อมโทรมจากการทาเกษตรเลื่อนลอย เป็ นเขาหัวโล้ นเตียน จนได้ รับการฟื้ นฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตาม
แนวพระราชดาริ จนกลายเป็ น หนึ่งในดอยใกล้ ตัวเมืองเชียงใหม่ท่มี ีความสวยงามมากที่สุดแห่ งหนึ่ง พาท่าน
แวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ท่ตี ้ องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร
ให้ ท่านได้ อสิ ระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด

จากนั้น

ให้ ท่านได้ น่ังชิลๆ ที่ร้าน Jungle De Cafe ร้ านกาแฟที่โดดเด่นด้ วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมี
มุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะวิวริมนา้ ตกสุดอลังการที่อยู่กลางร้ าน ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปพร้ อมลิ้มรสเครื่องดื่ม
กันอย่างชิลๆแบบไม่ต้องรีบเร่ง
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองของเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะ
บานสะพรัง่ สวยงามเป็ นอย่ า งยิ่ง นับ ได้ว่ า เป็ นช่ ว งเวลาที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรับ การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว
เชียงใหม่ (เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษทั ฯ
จึ งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่
สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)
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พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่ งเดียวที่อยู่ในเขตกาแพงเมือง ตัวองค์
พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคา ซึ่งมีความงามด้ วยศิลปกรรมแบบล้ านนาที่ ประณีตบรรจง เป็ นพระธาตุ
ประจาปี ผูท้ ี่เกิดปี มะโรง

แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่ งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้ง ไส้ อ่ัว แหนม นา้ พริก
หนุ่ม แคปหมู ผลไม้ แปรรูปต่างๆ ให้ ท่านได้ เลือกจับจ่ายใช้ สอยกันอย่างเต็มที่
18.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน DD9
19.15 น.
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

8,999

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

7,999

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

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 องไป-กลับ 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 )
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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 องการซื้อน้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม กรุณาตรวจสอบกับบริษัทฯอีกครั้ง
(หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน ) สาหรับพีเรียดราคา 7,999 บาทไม่
รวมน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ อง
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, 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

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
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• 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 :
• 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)
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➢ 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

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

