(แพ็กเกจเดินทางได้ต้ งั แต่ 2 ท่านขึ้ นไป !!)
กาหนดการเดินทาง: กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 64

วันแรก

สนามบินเชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – หอคาหลวง – วัดพระธาตุดอย
คา ( หลวงพ่อทันใจ ) – พระธาตุดอยสุเทพ – พระตาหนักภูพิงค์ - เข้าที่พกั

.......น.

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว.....นาท่านเดินทางสู่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีเนื้อที่กว้ างขว้ างกว่า 500 ไร่ เป็ นที่รวบรวมพรรณไม้ นานาชนิด
ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก โดยมี ก ารจั ด แสดงเป็ นสวนต่ า งๆ ตกแต่ ง ด้ ว ยพั น ธุ์ ไ ม้ ส วยงามและภู มิ
สถาปัตยกรรม เพื่อให้ สอดคล้ องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็ นดังนี้

สวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่ างๆ อิส ระให้ ท่านได้ ถ่ายรูป ตามอัธยาศัยและชม
ความงดงามของอุทยานแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หอคาหลวง เป็ นอาคารที่ส ร้ างขึ้น
ตามแบบสถาปั ตยกรรมล้ านนา ซึ่งเป็ นสถานที่ส าคัญ ส าหรับ ออกว่าราชการและใช้ ใ นการ
ประกอบพระราชพิ ธีต่าง ๆ ของเจ้ าหลวงล้ านนาในอดีตหอคาหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ ณ
สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 สร้ างขึ้นโดยจาลองแบบของหอคาในวัดพันเตา เพื่อ
ร่วมเฉลิมพระเกียรติและเป็ นศูนย์รวมแห่ งความจงรักภักดีและความเลื่อมใสศรัทธาของคน
ไทยทั้งประเทศที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา ( หลวงพ่อทันใจ ) เป็ นวัดที่มีช่อื เสียงด้ านการ
ขอพร บนบาน และเป็ นวัดที่ส าคัญ ของจังหวัด เชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่ า 1,300 ปี ตั้ งอยู่
บริเวณดอยคา ด้ านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร บน
วัดพระธาตุดอยคา มีจุดชมวิว ที่ส ามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ สนามบิ น
เชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่าคืนเมื่ อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคาจะเห็นองค์พระธาตุเหลือง
อร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ เป็ นวัดที่มี
ความส าคัญ มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้ งอยู่บ นดอยสุเทพ ใกล้ กับ ตั วเมืองเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่มักจะมาเที่ยวชม และไหว้ พระเพื่อเป็ นสิริมงคล ภายในวัดมีเจดีย์
ทรงเชียงแสนฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิ ดด้ วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี
ทางขึ้นไปยังวัดต้ องเดินผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขึ้น หรือจะขึ้นไปโดยรถรางไฟฟ้ าก็ได้

เมื่อถึงวัดแล้ วจะต้ องถอดรองเท้ าไว้ จากนั้นถึงเข้ าไปยังตัววัดด้ านในได้ ด้ านในของวัดมีเจดีย์
ตั้งอยู่ตรงกลางเดินได้ โดยรอบ นักท่องเที่ยวมักจะไหว้ พระและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ พระตาหนักภู พิงค์ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่ งหนึ่ง ส าหรับ ผู้ท่ีมา
เที่ยวดอยสุเทพ โดยพระตาหนักภูพิงค์ฯเป็ นพระตาหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าให้ ส ร้ างขึ้น เพื่อใช้ เป็ นที่ป ระทับ ในโอกาสที่เสด็จ พระราชดาเนินแปร
พระราชฐานมาประทับแรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในบริเวณพระตาหนักมีอ่างเก็บน้าขนาด
ใหญ่และน้าพุ สวนเฟิ ร์นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้ ละลานตา โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะ
มีความสวยงามเป็ นพิเศษ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับดอกไม้ นานาพันธุ์ท่งี ดงามทั่วทั้งตาหนัก
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )

วันทีส่ อง

ม่อนแจ่ ม – ดอยม่อนแจ่ ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ ม
คาเฟ่ ฮิมน้ าแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ – วัดป่ าดารา
ภิรมย์(วัดที่ถ่ายทาละครเรื่องเพลิงพระนาง) – ดินเนอร์ขนั โตก - เข้าที่พกั

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
นาท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย อาเภอแม่ ริม ท่านจะได้ ถ่ายรูปดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุดชมวิวดอย
ม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้ าน ด้ านหนึ่งเป็ นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้ านก็จะเป็ นไร่
ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล ท่านไปถ่ายรูปสวยๆ
กับ “ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว” ท่านจะได้ ชมความงดงามของ “ทุ่งดอกเมืองหนาว” อาทิ
เซี่ยนฝรั่ง หญ้ าน้าพุ ดอกสร้ อยทอง ดอกหงอนไก่ ที่อยู่บ นเนินเขาแบ่ งเป็ นโซนทุ่งดอกไม้
ต่างๆ ให้ ท่านได้ เลือกถ่ายตามอัธยาศัย ท่านจะได้ เห็นวิวม่อนแจ่ม และภูเขาแบบ 180 องศา
เลยทีเดียว อีกทั้งมีจุดชมวิวและมุมถ่ายรูปให้ เลือกอีกมากมาย
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หมายเหตุ : การบานของดอกไม้แต่ละชนิดขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ บริษทั ฯไม่สามารถกาหนดได้ )

จากนั้นนาท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ ม ” เป็ นสะพานไม้ ไผ่ท่ีทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา
ความยาวกว่ า 200 เมตร สองข้ างทางประดั บ
ด้ วยดอกสร้ อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสดไป
ตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอก
คอสมอส สีชมพูส ลับ ขาว กาลังเบ่ ง บานสะพรั่ง
รวมถึงดอกไม้ ชนิดอื่ น ๆ ที่จ ะทยอยบานในช่ วง
หน้ าหนาว เช่ น ดอกบานไม่ ร้ ูโรย ดอกไฮเดรน
เยี ย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่ ง เราสามารถลงไป
ถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ ได้ แบบใกล้ ชิด ถ้ ามาที่น่ตี อน
เช้ า เราจะมองเห็นทะเลหมอกลอยปกคลุมอย่าง
หนาแน่น โดยมีภเู ขากับแสงสีส้มของดวงอาทิตย์
เป็ นแบล็ค กราวน์ สวยงามจับ ใจ อิ ส ระให้ ท่ าน
ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จากนั้ นน าท่ านเดิ นทางไป
“คาเฟ่ ฮิ ม น้ าแม่ จ ะ” คาเฟ่ น่ า รั ก สี สั น สดใส
ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม
ให้ บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ตกแต่งน่ารักมีมุม
ให้ ถ่ายภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะร่มสีสันสดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพาน
แขวนที่ต้ังอยู่ภายในร้ านโดยส่วนของคาเฟ่ ขายเครื่องดื่มจะตั้งอยู่ด้านหน้ า ส่วนด้ านในจะเป็ น
ร้ านอาหารที่ต้งั อยู่ริมนา้ ตก
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไป “สวนพฤกษศาสตร์ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ ิ ” โดยได้ รั บ
พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ให้ ใช้ ช่ือสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ เป็ นสถานที่
อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้ เป็ นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้ สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติมากที่สุด ทั้งทางเดินลอยฟ้ าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้
เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ การชมสวนดอกไม้ แ ละพั น ธุ์ ไม้ น านาชนิ ด จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไป
“วัดป่ าดาราภิรมย์” เป็ นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติด
อันดับต้ นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้ างล้ วนมีความวิจิตร ในสถาปั ตยกรรมแบบล้ านนา
วัดป่ าดาราภิรมย์มีความสาคัญเป็ นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ (วัดที่ถ่าย
ทาละครเรื่องเพลิงพระนาง )
เย็น

รับประทานอาหารเย็นแบบชาวเหนือ “ อิ่มอร่อยกับดินเนอร์ขนั โตก” (2)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )

วันสาม

หมู่บา้ นแม่กาปอง – โครงการหลวงตีนตก – ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจาก
ใบชา - วัดแม่กาปอง - น้ าตกแม่กาปอง - ร้านระเบียงวิว – แวะซื้ อของฝาก
สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
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เดินทางไปยัง อ.แม่ออน เพื่อไปสัมผัสวิถีสโลไลฟ์ ณ “หมู่บา้ นแม่กาปอง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่
ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่ าเขาเขียวขจี มีลาธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยว
หมู่บ้ านแม่ กาปอง คือ การได้ มาสัมผัสอากาศ
บริสุ ท ธิ์ ค วามเป็ นธรรมชาติ ข องป่ าไม้ ล าธาร
และวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านที่ยังคงอยู่
ร่ ว มกั บ ธรรมชาติ ไ ด้ อย่ า งลงตั ว ด้ วยความ
บริสุทธิ์ข องธรรมชาติ และตั้งอยู่ไม่ ไกลจากตัว
เมืองเชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบายทาให้
บ้ านแม่กาปอง คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่
หลายคนมักจะปั กหมุดอยากมาเที่ยวให้ ได้ ซัก
ครั้ง จากนั้นนาท่านเดินทางไป “โครงการหลวงตีนตก” ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
เป็ นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ทีเ่ กิดจากนา้ พระทัยและ พระวิสยั ทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ได้ท รงพระราชทานทรัพ ย์ส่ ว นพระองค์ ป ระมาณ
300,000 บาท สาหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็ นแหล่งพัฒนาสาธิต
ภายในโครงการยัง มีร้านอาหารให้ บริก ารแก่ท่ องเที่ยว โดยใช้ วัตถุ ดิบ จากโครงการหลวง
โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อยมากๆ
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนั้นนาท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา” ผลิตภัณฑ์พ้ ืนบ้ านของชาวบ้ านแม่
กาปอง กลิ่นหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้ ร่างกายได้ ผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อนามาหนุน
นอนจะช่ วยกระตุ้ น ระบบหมุ น เวี ย นโลหิ ต กลิ่ น
หอมของใบชาจะช่วยบรรเทารักษาโรค-หวัด และ
โรคที่เกี่ ย วกั บ ระบบทางเดิ น หายใจท าให้ ห ายใจ
คล่องและยังสามารถระงับกลิ่นอับกลิ่นต่างๆ กลิ่น
ไม่ พึงประสงค์ และกลิ่ นของใบชายังช่ วยป้ องกั น
แมลงได้ อี ก ด้ วย ให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อสิ น ค้ าตาม
อั ธ ย า ศั ย จ า ก นั้ น น า ท่ า น เดิ น ท า ง ไ ป
“วัด คัน ธาพฤกษา” (วัดแม่ก าปอง) วิหารที่ท า
ด้ วยไม้ สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็ น
งานสถาปัตยกรรมที่สาคัญของชุมชน วัดนี้เป็ นศูนย์
รวมจิตใจของชาวบ้ านแม่กาปองมากว่า 90 ปี แล้ ว
บรรยากาศที่ ส วยงามร่ ม รื่ น เงี ย บสงบ เหมาะ
สาหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความสงบ จากนั้น
นาท่านไปชม “น้ าตกแม่กาปอง” สัมผัสความเย็นสบายของนา้ ตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

จากนั้นนาท่านไปชมวิวแม่กาปองที่เป็ นไฮไลท์กว็ ่าได้ คือ “ ร้านระเบียงวิว” ร้ านกาแฟชื่อดัง
ของแม่กาปอง เพราะร้ านนี้มีจุดชมวิวที่เห็นหมู่บ้านจากด้ านบนสวยที่สุดเหมาะมาถ่ายรูปตอน
เย็น ชมพระอาทิตย์ตกรับรองว่าได้ รูปสวยๆ ไปอวดเพื่อนแน่นอน!!
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของแม่กาปอง
จากนั้นนาท่านไป “แวะซื้ อของฝาก” ให้ ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู น้าพริกอ่อง
แหนมหมู ขนมไทย ผลไม้ อบแห้ งต่างๆ ชา เมล็ดกาแฟ ฯลฯ
ได้ เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทาการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

...... น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
-----------------------

อัตรานี้ รวม
✓ คนขับพร้ อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
✓ ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้ อง
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
✓ ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
✓ ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
✓ ไกด์นาเที่ยว
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้นทาง

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

** เงื่อนไขการสารองที่นงกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการ
จองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
ทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**
อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ ( ขึ้ นอยูก่ บั โรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจานวนผูเ้ ดินทาง
➢ เดอะ นิมมาน โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 3 - 10
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 ท่าน

6,900

6,900

6,900

1,500

Standard Room

4-5 ท่าน

5,900

5,900

5,900

1,500

Standard Room

6-7 ท่าน

4,900

4,900

4,900

1,500

Standard Room

8 ท่าน

3,900

3,900

3,900

1,500

➢ โรงแรม แอท พิงค์ นคร หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 4-10
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 ท่าน

8,900

8,900

8,900

1,500

Standard Room

4-5 ท่าน

7,900

7,900

7,900

1,500

Standard Room

6-7 ท่าน

6,900

6,900

6,900

1,500

Standard Room

8 ท่าน

5,900

5,900

5,900

1,500

➢ ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( 5 ดาว )

Adult
Room type

No. of
People

(Twin
Sharing)

Child 4-11
yrs (Twin
Sharing)

THB/Pax

THB/Pax

Child 4-10
yrs

Single
Supplement

(Sharing
bed)

THB/Pax

THB/Pax

Standard Room

2-3 ท่าน

9,900

9,900

9,900

1,500

Standard Room

4-5 ท่าน

8,900

8,900

8,900

1,500

Standard Room

6-7 ท่าน

7,900

7,900

7,900

1,500

Standard Room

8 ท่าน

6,900

6,900

6,900

1,500

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก
1. แพ็ก เกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้ นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจานวนลูกค้ า และ
โรงแรมที่ลูกค้ าเลือก
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดิน ทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่ส ามารถ
เลื่อนการเดินทางได้

การชาระเงิน

** กรุณาชาระค่าทัวร์ท้งั หมด ภายใน 2 วัน นับจากวันจอง **
กรณีทางลูกค้าให้บริษทั ฯ จองตัว๋ ให้ดว้ ย ต้องชาระค่าทัวร์ท้งั หมด ภายใน 4 ชัว่ โมง เนือ่ งจาก
เป็ นตัว๋ เดี่ยว หากชาระล่าช้าราคาตัว๋ อาจปรับขึ้ น หรือที่นงเต็
ั ่ มได้

หมายเหตุ
 กรุ ณ าตรงต่ อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดิน ทาง ท าให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่อ งเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

