วันที่แรก

04.00 น.
06.10 น.

07.30 น.
จากนั้น

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชียงใหม่ • แม่กาปอง • ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา
• วัดอุโมงค์ • วัดพระธาตุดอยคา • รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง
 ( - /กลางวัน/ ขันโตก )
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์ ประตู
3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบิน VZ 100

เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่น้นั เป็ นเมืองหลวง
ของอาณาจักรล้านนา และยังเป็ นศูนย์กลางในการสักการะหระธาตุประจาปี เกิดอีกด้วย
มุ่งหน้ าสู่ บ้า นแม่ กาปอง เป็ นหมู่บ้านที่ทา
เมี่ยง กาแฟ และชาเป็ นอาชีพหลัก โดยเฉพาะ
ชาที่ ช าวบ้ านเอาใบมาท าเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
พื้ นบ้ า นอย่ า งหมอนใบชาส าหรั บ จ าหน่ าย
เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้ านใช้ ชีวิต
อยู่ กั น อย่ างเรี ย บง่ า ย และเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่
ขาดสาย

จากนั้น

พาทุกท่านแวะ ร้า นกาแฟระเบี ย งวิว ร้ านกาแฟ
ยอดฮิ ต ที่อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ า นแม่ ก าปอง ทุ ก ท่ า นที่ ม า
หมู่บ้านแม่กาปองต้ องไม่พลาดร้ านนี้ เพราะร้ านนี้
จะมี มุ ม ถ่ า ยรู ป เก๋ ๆ ที่ ส ามารถมองเห็ น วิ ว ของ
หมู่บ้านแม่กาปองได้ ด้วย

เข้ าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กาปอง ที่วัดแห่งนี้ท่ี
โ บ สถ์ ก ลา ง น้ า เ ป็ น วั ด เ ก่ า แ ก่ แ ละ เ งี ย บ สง บ มี
สถาปัตยกรรมแบบล้ านนาโบราณ มีวิหารที่ทาด้ วยไม้ สัก
ทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตร และเป็ นวัดประจา
หมู่บ้านแม่กาปองอีกด้ วย

กลางวัน
นาท่าน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ชมความงดงามที่หาได้ ยากที่ไหนในประเทศไทย ที่ วัดอุโมงค์ สันนิษฐานว่าสร้ างขึ้นในสมัยของพระเจ้ ามัง
ราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้ านนา และพระราชทานนามว่าวัดเวฬุกัฏฐาราม จุดเด่นของวัดนี้คืออุโมงค์ท่อี ยู่ถัดจาก
ฐานพระเจดีย์ สร้ างขึ้นเพื่อให้ เป็ นที่เจริญภาวนาของพระมหาจันทร์ ที่พระเจ้ ากือนาธรรมิกราช

จากนั้น

เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้ างในสมัย
พระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็ นผู้สร้ างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐานพระ

เกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นอกจากพระธาตุแล้ วยังมี หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้ างขึ้นในรัชสมัย
พญากือนา

เย็น

พิเศษ !!!! พาท่านดื่มดาไปกับอาหาร และบรรยากาศแบบฉบับล้านนา ด้วยการรับประทาน “ขันโตก”
ซึ่งเป็ นลักษณะสาหรับอาหารภาคเหนือ มักประกอบไปด้วย แกงฮังแล น้ าพริกหนุ่ม ไก่ทอด และอีก
มากมาย นอกจากนั้นระหว่างรับประทานยังมีการแสดงให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ ถือเป็ นคาคืนแห่งการ
ต้อนรับท่านสู่เมืองเหนืออย่างสมบูรณ์

ที่พกั

โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เชียงใหม่ • จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน • ดอยอินทนนท์ • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุน
ภพลภูมิสิริ • จุดสูงสุดแดนสยาม • กูพ่ ระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคน
เดินวัวลาย
 (เช้า/กลางวัน/ - )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ ที่มี
ยอดเขาสู ง ที่ สุ ด ในประเทศไทย มี ค วามสู ง
2,565 เมตรเหนือระดับน้าทะเล พาท่านแวะ
ถ่ายรูป ณ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กับวิวภูเขาสลับ
ซ้ อนกันอย่างสุดลูกหูลูกตา

จากนั้น

พาท่านเข้ าสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 41.5
ของดอยอินทนนท์ สร้ างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้ างถวายสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปี หลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ.
2535 ถือเป็ นจุดที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน

ก่อนพาท่านขึ้นสู่ จุดสูงสุดแดนสยาม อันเป็ นที่ต้งั ของ กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่
องค์ ท่ี 7 แห่ ง ราชวงศ์ทิพ ย์ จัก ร และเป็ นองค์ สุ ด ท้ าย ซึ่ ง เป็ นพระบิด าของเจ้ าดารารั ศมี พระชายาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โดยพระองค์มีความรักและหวงแหนผืนป่ าเป็ นอย่างมาก จึงได้
รับสั่งให้ นาอัฐิของท่านมาไว้ บนยอดดอยอินทนนท์เมื่อท่านได้ ถึงแก่พิราลัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สาคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดย
พระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ท่ี 6 แห่งอาณาจักรล้ 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 เดิน ทางสู่ถนนคนเดิน ที่โด่งดังที่สุดใน
เมืองเชียงใหม่ท่ี ถนนคนเดิน วัวลาย ทางทิศ
ตะวั น ตกของตั ว เมื อ ง ระยะทางประมาณ 1
กิโลเมตร จ าหน่ ายสินค้ ามากมาย ไม่ว่ าจะเป็ น

สินค้ าพื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก และอีก
มากมาย ถือว่ าเป็ นอีก 1 เสน่ ห์ท่ีไ ม่ค วรพลาด
เมื่ อ มาเยื อ นเชี ย งใหม่ พาท่ า นเดิ น Walking
Street Nimman Six แทน เนื่องจากถนนวัวลาย
เปิ ดเฉพาะวัดเสาร์เท่านั้น)
เย็น
ที่พกั
วันที่สาม

อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย
โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
วัดบ้านเด่น • แดนเทวดา • ร้ านไอศกรีม iberry • กาดวโรรส • วัดพระสิงห์ • วัดเจดียห์ ลวง •
สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 (เช้า/กลางวัน/ - )

เช้า
จากนั้น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านเดินทางสู่อ. แม่แตง เข้ าชมความงามในแบบศิลปะ และสถาปัตยกรรมล้ านนาผสมผสานสุดอลังการ
ณ วัดบ้านเด่น วัดงามของแม่แตง ภายในวัดจะมีพระวิหารไม้ ขนาดใหญ่ ประดับประดาด้ วยซุ้มบันไดนก
หัสดีลิงค์ มณฑปพระเศรษฐีนวโกฏิและพระมหาเจดีย์นักษัตร 12 ราศี ให้ ท่านได้ สักการะเสริมสิริมงคล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

เดิน ทางสู่แลนด์มาร์กใหม่ ล่าสุด ของแม่แตง แดนเทวดา ให้ ท่านได้ ต่ืน ตาไปกับหน้ าผาน้า ตกจาลองที่
สามารถเดินขึ้นไปได้ และมีช่องกลางนา้ ตกสามารถถ่ายภาพได้ สวยงามที่น่จี ะแบ่งออกเป็ น 4 โซนหลักๆ คือ
ร้ านกาแฟ,สวนดอกไม้ หน้ านา้ ตก,สวนญี่ปนุ่ ที่อยู่หลังนา้ ตกและจาลองตลาดเก่าของแม่แตง มีสนิ ค้ าโอทอป
จัดจาหน่าย พร้ อมยังมีของฝากขึ้นชื่อด้ วย เป็ นเค้ กสวรรค์ของฝากจากแดนเทวดา ให้ นักท่องเที่ยวซื้อของ
ฝาก อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ให้ ท่ า นได้ อิ ส ระถ่ า ยรู ป ณ ร้า นไอศกรี ม iberry ของ
Standup comedy ชื่ อ ดั ง อย่ า ง โน้ ส อุ ด ม แต้ พ านิ ช อี ก
หนึ่ ง แลนด์ ม าร์ ก ที่ ต้ องไม่ พ ลาดเมื่ อ มาเยื อ นเมื อ ง
เชี ย งใหม่ ด้ วยการตกแต่ ง อั น เป็ นเอกลั ก ษณ์ ข อง
ภาคเหนือผสมผสานกันไอเดียสุดแหวกแนวที่เจ้ าของร้ าน
เป็ นผู้ ลงรายละเอียดเอง พร้ อมไอศกรีมและของหวาน
นานาชนิดที่ให้ ท่านได้ เลือกอิสระรับประทานตามอัธยาศัย
(ไม่รวมในราคาทัวร์)
แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้ อั่ว แหนม น้าพริก
หนุ่ม แคปหมู ผลไม้ แปรรูปต่างๆ ให้ ท่านได้ เลือกจับจ่ายใช้ สอยกันอย่างเต็มที่

พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์
พระอารามหลวงแห่ งเดียวที่อยู่ในเขตก าแพง
เมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคา
ซึ่ ง มี ค วามงามด้ ว ยศิ ล ปากรรมแบบล้ า นนาที่
ปราณีตบรรจง เป็ นพระธาตุประจาปี ผูท้ ี่เกิดปี
มะโรง

จากนั้น

พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสาคัญของเชียงใหม่ท่ี วัดเจดียห์ ลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคย
เป็ นที่ประดิษฐานพระแก้ วมรกต พระพุทธรูปองค์สาคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่ง
หรือเสาหลักเมือง เป็ นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง

17.00 น.
19.15 น.
20.35 น.

สมควรแก่เวลา มุ่งหน้ากลับสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทาการเช็คอิน โหลดสัมภาระ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ121
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง
04 เม.ย.64

06 เม.ย.64

01 พ.ค.64

03 พ.ค.64

24 ก.ค.64

26 ก.ค.64

รถ

จานวน

เที่ยวบิน

VZ100 06.10-07.30
VZ121 20.20-21.40
VZ100 06.10-07.30
รถตู้ 8 ที่นั่ง
16+1
VZ121 20.20-21.40
VZ100 06.10-07.30
รถตู้ 8 ที่นั่ง
16+1
VZ121 20.20-21.40
การันตีเดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ ไป**
รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มี
ราคาเด็ก

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,999

1,000

9,999

1,000

8,999

1,000

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้ อมน้าหนักกระเป๋า 15 กก.
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้ องใดๆได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าธรรมเนียม
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง อาทิ
ค่ ามัด จาตั๋วเครื่ อ งบิน , รถตู้ VIP, รถบัส , ค่ าวีซ่า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้งั หมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (10 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัตเิ หตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้ จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

