เดินทาง : วันหยุดยาว 2563 ( พ.ย. 63 - ก.พ. 64 )
**ชมทุ่งดอกมากาเร็ต @ กูเ๊ นียร์ ฟอร์เร็ชท**

วันแรก

สนามบินเชียงใหม่ - บ้านแม่กาปอง – โครงการหลวงตีนตก –
ร้าน Teddu Coffee - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - วัดแม่กาปอง
อิสระเดินเล่นน้ าตกแม่กาปอง - ร้านระเบียงวิว – เข้าสู่ทพี่ กั

03.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD )
ป้ ายต้ อนรับ โดยมีไกด์รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX (1)
เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบิน FD 3416 ( แอร์เอเชีย )
ถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
********************************************************************
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD )
ป้ ายต้ อนรับ โดยมีไกด์รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX (1)
เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเทีย่ วบิน DD8300 ( นกแอร์)
ถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว

05.10 น.
06.25 น.
04.00 น.

06.05 น.
07.15 น.

นาท่านเดินทางไปยัง“แม่กาปอง”ตั้งอยู่ในกิ่งอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นหมู่บ้าน
เล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่ าเขาเขียวขจี มีลาธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมา
ท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กาปอง คือ การได้ มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็ นธรรมชาติของป่ าไม้
ลาธารและวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ อย่างลงตัว ด้ วย
ความบริสทุ ธิ์ของธรรมชาติ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย
ทาให้ บ้านแม่กาปอง คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปั กหมุดอยากมาเที่ยวให้
ได้ ซกั ครั้ง

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “โครงการหลวงตีนตก” ทีเ่ กิดจากนา้ พระทัยและ พระวิสยั ทัศน์
อันกว้างไกลของ ร.9 ที ่ได้ท รงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ป ระมาณ 300,000 บาท
สาหรับ ก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็ นแหล่งพัฒนาสาธิต ภายในโครงการ
ยังมีร้านอาหารให้ บริการแก่ท่องเที่ยว โดยใช้ วัตถุดิบจากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักปลอด
สารพิษที่สดกรอบอร่อยมากๆ
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนั้นนาท่านไปถ่ายรูป ชิคๆ ที่ร้านคาเฟ่ ริมน้าตก “Teddu Coffee” คาเฟ่ ที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ จุ ดเด่นของที่น่ีคือ แวดล้ อมไปด้ วย
ธรรมชาติ ให้ ท่านได้ สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะ
นั่งเอาเท้ าแช่น้าตกเย็นๆ และอีก ไฮไลท์ของ
ร้า น คื อ มี ส ะพานแขวน เป็ นจุ ด ถ่ า ยรู ป ที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มขึ้ นไปถ่ า ยกั น อย่ า งมาก
จากนั้นนาท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพ
จากใบชา” ผลิตภัณฑ์พ้ ืนบ้ านของชาวบ้ านแม่
กาปอง กลิ่นหอมของหมอนใบชา จะช่ วยให้
ร่ างกายได้ ผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อ นามา
หนุนนอนจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต
กลิ่นหอมของใบชาจะช่ วยบรรเทารักษาโรคหวัด และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทา
ให้ หายใจคล่ อ งและยั งสามารถระงับ กลิ่นอับ
กลิ่นต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และกลิ่นของใบ
ชายังช่วยป้ องกันแมลงได้ อีกด้ วย ให้ ท่านเลือก
ซื้อ ตามอัธยาศัย จากนั้ น นาท่ า นเดิน ทางไป
“วัดคัน ธาพฤกษา” (วัดแม่กาปอง) วิหารที่
ท าด้ วยไม้ สั ก ทอง แกะสลั ก ลวดลายวิ จิ ต ร
งดงามเป็ นงานสถาปั ต ยกรรมที่ ส าคั ญ ของ
ชุมชน วัดนี้เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้ านแม่
กาปองมากว่า 90 ปี แล้ ว บรรยากาศที่สวยงาม
ร่ ม รื่ น เงี ย บสงบ เหมาะส าหรั บ คนที่ ช อบ
ธรรมชาติและความสงบ จากนั้นนาท่านไปชม “น้ าตกแม่กาปอง” สัมผัสความเย็นสบายของ
นา้ ตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของแม่กาปอง จากนั้นนาท่านไปชมวิวแม่กาปองที่เป็ นไฮไลท์ก็

ว่าได้ “ร้านระเบียงวิว” ร้ านกาแฟชื่อดังของแม่กาปอง เพราะร้ านนี้มีจุดชมวิวที่เห็นหมู่บ้าน
จากด้ า นบนสวยที่สุดเหมาะมาถ่า ยรูป ตอนเย็น ชมพระอาทิต ย์ต กรับ รองว่า ได้ รูป สวยๆ
แน่นอน!!

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมเดอะคอร์ (The Core) หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ม่อนแจ่ ม – ดอยม่อนแจ่ ม-ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว –Sky walk ม่อนแจ่ ม
คาเฟ่ ฮิมน้ าแม่จะ - พิเศษ!! นาท่านชมทุ่งดอกมากาเร็ตนับหมืน
่ ๆต้น

“ไร่กูเ๊ นียร์ ฟอร์เร็ชท” - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ
ชมวัดป่ าดาราภิรมย์(วัดทีถ่ ่ายทาละครเรื่องเพลิงพระนาง) - เข้าทีพ่ กั
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย อาเภอแม่ริม ท่านจะได้ ถ่ายรูปดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุ ดชมวิวดอย

ม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้ าน ด้ านหนึ่งเป็ นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลู กหูลูกตา อีกด้ านก็จะเป็ นไร่
ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาลพาท่านไปถ่ายรูปสวยๆ
กับ “ทุ่ ง ดอกไม้ไร่ ด อกลมหนาว” ท่ านจะได้ ช มความงดงามของ “ทุ่ง ดอกเวอร์บี น่ า ”
ดอกไม้ สี ม่ ว งน่ า รั ก เป็ นทุ่ ง ดอกไม้ ขนาดไม่ ใ หญ่ ม าก ที่ ก าลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มจากทั้ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้ เพราะดอกไม้ จะบานในช่วงฤดูฝนก่อน
จะเข้ าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็ นไร่ท่อี ยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวม่อนแจ่ม และ
ภูเขาได้ 180 องศาเลย วิวดีมากๆ ภายในไร่นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอสมอส และ
ดอกไม้ นานาพันธุ์ มีจุดชมวิวและมุมถ่ายรูปให้ เลือกหลายมุม (หมายเหตุ : การบานของ
ดอกไม้แต่ละชนิดขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ บริษทั ฯไม่สามารถกาหนดได้ )
จากนั้นนาท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ ม ” เป็ นสะพานไม้ ไผ่ท่ที อดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา
ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้ างทางประดับ
ด้ วยดอกสร้ อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสดไป
ตลอดแนว ส่ว นที่ด้ านล่ างขอบสะพาน ก็มี ทุ่ ง
ดอกคอสมอส สีช มพู ส ลั บ ขาว ก าลั ง เบ่ ง บาน
สะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ ชนิดอื่นๆ ที่จะทยอยบาน
ในช่วงหน้ าหนาว เช่น ดอกบานไม่ร้ โู รย ดอกไฮ
เดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลง
ไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ ได้ แบบใกล้ ชิด ถ้ ามาที่น่ี
ตอนเช้ า เราจะมองเห็นทะเลหมอกลอยปกคลุม
อย่างหนาแน่น โดยมีภูเขากับ แสงสีส้ มของดวง
อาทิตย์เป็ นแบล็คกราวน์ สวยงามจับใจ อิสระให้
ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทาง
ไป“คาเฟ่ ฮิ ม น้ าแม่ จะ”คาเฟ่ น่ ารั กสีสันสดใส
ตั้งอยู่ในเส้ นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม
ให้ บริการทั้งอาหาร เครื่องดืม่ ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ ถ่ายภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะร่มสีสัน
สดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนที่ต้งั อยู่ภายในร้ านโดยส่วนของคาเฟ่
ขายเครื่องดืม่ จะตั้งอยู่ด้านหน้ า ส่วนด้ านในจะเป็ นร้ านอาหารที่ต้งั อยู่ริมนา้ ตก

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ “กูเ๊ นียร์ ฟอร์เร็ชท” ทีเ่ ทีย่ วใหม่ของเชียงใหม่!

สวนดอกมากาเร็ต 3 สี ที่ Kuv Niam Forest (กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ ชท) บานสะพรั่งพร้ อมให้ คุณ
ได้ มาสัมผัส สวนดอกไม้ “ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ขณะนี้ ” วิวภูเขาแบบพาโนราม่า ให้ คุณ
ถ่ายรูปชิคๆ ได้ สดุ ปั งจุดเช็คอินแห่งใหม่ท่เี พิ่งจะเปิ ดให้ บริการ ให้ ท่านได้ ชมทุ่งดอกไม้ เมือง
หนาวนับหมื่นต้ น ไฮไลท์ของไร่แห่งนี้คือ !! ทุ่งดอกมาร์กาเร็ต ทุ่งดอกไม้ สีม่วงนับหมื่นต้ นที่
เรียงรายอย่างสวยงาม อีกทั้งมีววิ ด้ านหลังเป็ นภูเขายิ่งงดงามเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทีเดียว
ในแปลงดอกไม้ น้นั ทางไร่จะทาทางเดินไม้ เอาไว้ ให้ นักท่องเที่ยวได้ เข้ าไปถ่ายภาพท่ามกลาง
ดอกไม้ และเพื่อป้ องกันการเหยียบย่าไปบนแปลงดอกไม้ ด้วย ถือว่าเป็ นการจัดการบริหารได้
อย่างดี ที่มียังมีการจัดโต๊ะพร้ อมพร็อพกลางสวนให้ ถ่ายแบบสวยๆอีกด้ วย

( หมายเหตุ : การบานของดอกไม้ แต่ละชนิดขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ บริษัทฯไม่สามารถกาหนดได้ )

จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไป“สวนพฤกษศาสตร์ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ ิ ”โดยได้ รั บ
พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์พิ ระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ให้ ใช้ ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ เป็ นสถานที่
อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้ เป็ นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้ สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติมากที่สดุ ทั้งทางเดินลอยฟ้ าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้
เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้ และพันธุไ์ ม้ นานาชนิด จากนั้นนาท่านเดินทางไป “วัดป่ า
ดาราภิรมย์” เป็ นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับ
ต้ นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้ างล้ วนมีความวิจิตร ในสถาปั ตยกรรมแบบล้ านนา วัดป่ า
ดาราภิรมย์มีความสาคัญเป็ นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ (วัดที่ถ่ายทาละคร
เรื่องเพลิงพระนาง )
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4)
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมคูลดาวน์ รีสอร์ท หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม

แม่แตง - ชมไร่ชาลุงเดช - แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด &คาเฟ่
ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น –แวะซื้ อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นาท่านเดินทางสู่ อ. แม่แตง นาท่านเดินทางไป “ไร่ชาลุงเดช”ตั้งอยู่ใกล้ กบั โครงการหลวง
ม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นไร่ชาของคุณลุงเดช ที่ปลูกต้ นชาแบบขั้นบันได
ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ ว ยังมีบ้านพัก รวมถึงร้ านอาหาร ขนมเบเกอร์ร่ี ชา ไว้
บริการอีกด้ วย อิสระให้ ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นาท่านไปถ่ายรูปกับร้ านคาเฟ่ น่ารัก ๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café ”เป็ นคาเฟ่ ที่อยู่ติดริมน้า
การตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ ากับ ธรรมชาติแต่ดูแล้ วสวยสะดุดตา แนวโขดหินก้ อนใหญ่ ท่ีวาง
สลับกันไปมามองแล้ วเพลินตา สัมผัสความเป็ นธรรมชาติอย่างแท้ จริง จิบกาแฟ ทานอาหาร
อร่อยๆ ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศแบบชิลล์ๆ

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านไปไหว้ พระขอพรก่อนกลับ “วัดบ้านเด่น”ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ต้งั
วัดเป็ นเนินเขาเตี้ยๆ มีภมู ิทศั น์ท่สี วยงาม และด้ วยรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
ศิลปะไทยและล้ านนาทาให้ วดั มีความใหญ่โตและสวยงามเป็ นอย่างมากจากนั้นนาท่าน “แวะ
ซื้ อของฝาก”อิสระให้ ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู นา้ พริกอ่อง แหนมหมู ขนมไทย
ผลไม้ อบแห้ งต่างๆ ชา เมล็ดกาแฟ ฯลฯ

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)

20.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ นาท่านเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ
22.20น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD3428 ( สายการบินแอร์เอเซีย)
23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*************************************************************************
19.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ นาท่านเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ
21.20น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD8325 ( สายการบินนกแอร์)
22.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** เงื่อนไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี **

อัตราค่าบริการ :
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 28 – 30 พฤศจิ กายน 63
วันที่ 05 – 07 ธันวาคม 63 ( วันพ่อ )
วันที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 64 (ปี ใหม่)
วันที่ 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 (ปี ใหม่)
วันที่ 26 – 28 ก.พ. 64 (วันมาฆบู ชา)

ราคา / ท่าน พักเดี่ยวเพิม่

9,999
11,900
12,900
13,900
11,900

สายการบิน

1,500 แอร์เอเชีย ( FD )
1,500 แอร์เอเชีย ( FD )
1,500 แอร์เอเชีย ( FD )
1,500 นกแอร์ ( DD )
1,500 นกแอร์ ( DD )

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปไกด์ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า**

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป – กลับ
 น้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง ( FD 15 ก.ก. / DD 20 ก.ก. )
 รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน
 ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าทิปไกด์ ( ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า)
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ถงึ 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 10 วัน
2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน , ค่า
มัดจารถตู้ ,ค่ามัดจาโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอืน่ ๆ
3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนือ่ งจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถ
เลื่อนการเดินทางได้

การชาระเงิน

1. วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
2. ชาระส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่านตกท
ริปท่องเทีย่ วท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่คนื เงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มกี ารคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

