กำหนดกำรเดินทำง : สิงหำคม - ธันวำคม 2563
(กำรันตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได้ !!)

วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

20.00 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้ งให้ ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตูป้ รับอากาศ หรือ มินิบัส

20.30 น.

( ในกรณี จานวนผูเ้ ดินทางมากกว่า 10 ท่าน บริ ษทั ของปรับเปลีย่ นรถในการเดินทางเป็ น มินิบสั จานวน 25 ทีน่ ่งั
เพื ่อความสะดวกสบายในการเดินทาง )

วันทีส่ อง

บ้ำนแม่กำปอง – โครงกำรหลวงตีนตก – ร้ำนกำแฟชมนกชมไม้
วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภำพจำกใบชำ
อิสระเดินเล่นน้ ำตกแม่กำปอง - ร้ำน Teddu Coffee – เข้ำสู่ทพี่ กั

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (1) แบบ BOX SET

....... น.

นาท่านเดินทางไปยัง “แม่กำปอง” ตั้งอยู่ในกิ่งอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นหมู่บ้าน
เล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่ าเขาเขียวขจี
มีล าธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุข ของ
การมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กาปอง คือ การ
ได้ มาสั ม ผั ส อากาศบริ สุ ท ธิ์ ความเป็ น
ธรรมชาติ ข องป่ าไม้ ล าธารและวิ ถี ชี วิ ต
ความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านที่ยังคงอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้ อย่างลงตัว ด้ วยความบริสุทธิ์
ของธรรมชาติ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
เชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย ทาให้
บ้ านแม่ กาปอง คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอต
ฮิต ที่หลายคนมักจะปั กหมุดอยากมาเที่ยว
ให้ ได้ ซั ก ครั้ ง จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางไป
“โครงกำรหลวงตี น ตก ” ศู น ย์ พั ฒ นา
โครงการหลวงตีน ตก เป็ นอีก หนึ่ ง ศูน ย์ ฯ
ทีเ่ กิดจากนา้ พระทัยและ พระวิสยั ทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทีไ่ ด้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สาหรับ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตี นตก เพื่อเป็ นแหล่งพัฒนาสาธิต ภายในโครงการยัง มี
ร้ านอาหารให้ บ ริการแก่ท่องเที่ยว โดยใช้ วัตถุดิบ จากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักปลอด
สารพิษที่สดกรอบอร่อยมากๆ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (2)

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “ร้ำนกำแฟชมนกชมไม้” มีชื่อเสียงในเรื่องของระเบียงร้ านที่
มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุ บเขาและหมู่บ้านแม่ กาปอง นอกจากการได้ จิบ กาแฟหอมๆ ใน
บรรยากาศเย็นๆ ท่านจะได้ ถ่ายภาพสวยๆ ตรงระเบียงร้ านสูดอากาศบริสุทธิ์ ใครมาแม่กา
ปองแล้ วหากไม่มาเช็คอินร้ านนี้เหมือนมาไม่ถงึ

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “วัดคันธำพฤกษำ” (วัดแม่กำปอง) วิหารที่ทาด้ วยไม้ สักทอง
แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่สาคัญของชุมชน วัดนี้เป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้ านแม่กาปองมากว่า 90 ปี แล้ ว บรรยากาศที่สวยงามร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะ
สาหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความสงบ จากนั้นนาท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภำพจำก
ใบชำ” ผลิตภัณฑ์พ้ นื บ้ านของชาวบ้ านแม่กาปอง กลิ่นหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้ ร่างกาย
ได้ ผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อนามาหนุนนอนจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต กลิ่นหอม
ของใบชาจะช่วยบรรเทารักษาโรค-หวัด และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทาให้ หายใจ
คล่องและยังสามารถระงับกลิ่นอับกลิ่นต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และกลิ่นของใบชายังช่วย
ป้ องกันแมลงได้ อกี ด้ วย ให้ ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านไปชม “น้ ำตกแม่ กำปอง” สัมผัส ความเย็นสบายของน้าตกที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติข องแม่ ก าปอง จากนั้ น น าท่ า นไปถ่ า ยรูป ชิ ค ๆ ที่ ร้ า นคาเฟ่ ริ ม น้ า ตก “Teddu
Coffee” คาเฟ่ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จุ ดเด่นของที่น่ีคือ แวดล้ อมไปด้ วยธรรมชาติ ให้ ท่าน
ได้ สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งเอาเท้ าแช่น้าตกเย็นๆ และอีกไฮไลท์ของร้ าน คือ มีส ะพาน
แขวน เป็ นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปถ่ายกันอย่างมาก
เย็น

อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย เพื่อให้ ท่านได้ ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของแม่กาปอง
นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (ห้องพัก 2 – 3 ท่าน )

วันทีส่ ำม

ม่อนแจ่ ม – ดอยม่อนแจ่ ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนำว – Sky walk ม่อนแจ่ ม
คำเฟ่ ฮิมน้ ำแม่จะ - สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ ิ –
วัดป่ ำดำรำภิรมย์(วัดทีถ่ ่ำยทำละครเรื่องเพลิงพระนำง) - เข้ำทีพ่ กั

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (3)
นาท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย อาเภอแม่ริม ท่านจะได้ ถ่ายรูปดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุ ดชมวิวดอย
ม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้ าน ด้ านหนึ่งเป็ นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้ านก็จะเป็ นไร่
ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล

พาท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่ง ดอกไม้ไร่ ดอกลมหนำว” ท่านจะได้ ชมความงดงามของ
“ทุ่งดอกเวอร์บีน่ำ” ดอกไม้ สมี ่วงน่ารัก เป็ นทุ่งดอกไม้ ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่กาลังได้ รับความ
นิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้ เพราะดอกไม้ จะบานในช่วง
ฤดูฝนก่อนจะเข้ าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็ นไร่ท่อี ยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิว ม่อน
แจ่ม และภูเขาได้ 180 องศาเลย วิวดีมากๆ ภายในไร่ นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอ
สมอส มีจุดชมวิวและมุมถ่ายรูปให้ เลือกหลายมุม (หมำยเหตุ : กำรบำนของดอกไม้แต่ละ
ชนิดขึ้ นอยู่กบั สภำพอำกำศ บริษทั ฯไม่สำมำรถกำหนดได้ )

จากนั้นนาท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ ม ” เป็ นสะพานไม้ ไผ่ท่ที อดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา
ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้ างทางประดับด้ วยดอกสร้ อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสดไป
ตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกคอสมอส สีชมพูสลับ ขาว กาลังเบ่ งบาน
สะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ ชนิ ดอื่น ๆ ที่จ ะทยอยบานในช่ วงหน้ าหนาว เช่ น ดอกบานไม่ ร้ ูโรย
ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ ได้ แบบใกล้ ชิด
ถ้ ามาที่น่ตี อนเช้ า เราจะมองเห็นทะเลหมอกลอยปกคลุมอย่างหนาแน่น โดยมีภเู ขากับแสงสี
ส้ มของดวงอาทิตย์เป็ นแบล็คกราวน์ สวยงามจับใจ อิสระให้ ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น
นาท่านเดินทางไป “คำเฟ่ ฮิ มน้ ำแม่จะ” คาเฟ่ น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ใ นเส้ นแม่ริม สะเมิง
ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้ บริการทั้งอาหาร เครื่องดืม่ ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ ถ่ายภาพสวยหลาย
มุม โดยเฉพาะร่มสีสนั สดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนที่ต้งั อยู่ภายใน
ร้ านโดยส่วนของคาเฟ่ ขายเครื่องดื่มจะตั้งอยู่ด้านหน้ า ส่วนด้ านในจะเป็ นร้ านอาหารที่ต้งั อยู่
ริมนา้ ตก

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
จากนั้ น น าท่ า นเดิน ทางไป “สวนพฤกษศำสตร์ส มเด็ จ พระนำงเจ้ำ 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
เพลิ ด เพลิ น ไปกับ การชมสวนดอกไม้ แ ละพั น ธุ์ไ ม้ น านาชนิ ด จากนั้ น น าท่ า นเดิน ทางไป
“วัดป่ ำดำรำภิรมย์” เป็ นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติด
อันดับต้ นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้ างล้ วนมีความวิจิตร ในสถาปั ตยกรรมแบบล้ านนา
วัดป่ าดาราภิรมย์มีความสาคัญเป็ นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ (วัดที่ถ่าย
ทาละครเรื่องเพลิงพระนาง )

เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (ห้องพัก 2 – 3 ท่าน )

วันทีส่ ี่

แม่แตง - ชมไร่ชำลุงเดช - แวะถ่ำยรูปสเตย์ไวล์ด & คำเฟ่
ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้ำนเด่น – แวะซื้ อของฝำก – กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (5)
นาท่านเดินทางสู่ อ. แม่แตง นาท่านเดินทางไป “ไร่ชำลุงเดช” 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 น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café ” เป็ นคาเฟ่ ที่อยู่ติดริมน้า
การตกแต่งที่เรี ยบง่ายเข้ ากับ ธรรมชาติ
แต่ ดูแล้ วสวยสะดุดตา แนวโขดหินก้ อน
ใหญ่ท่วี างสลับกันไปมามองแล้ วเพลินตา
สัมผัส ความเป็ นธรรมชาติอย่ า งแท้ จ ริ ง
จิบกาแฟ ทานอาหารอร่อยๆ มองสายน้า
ไหล ปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาติ ท่าน
จะได้ สมั ผัสบรรยากาศแบบชิลล์ๆ

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
จากนั้นนาท่านไปไหว้ พระขอพรก่อนกลับ “วัดบ้ำนเด่น” ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ต้งั
วัดเป็ นเนินเขาเตี้ยๆ มีภมู ิทศั น์ท่สี วยงาม และด้ วยรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง
ศิลปะไทยและล้ านนาทาให้ วดั มีความใหญ่โตและสวยงามเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่าน
“แวะซื้ อของฝำก” ก่อนอาลาเมืองเชียงใหม่ อิสระให้ ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย ได้ เวลาสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางด้วยรถตู ้ หรือ มินิบัส

...... น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ

** เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ งกรุ
ั ่ ณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำกำรจองหำกท่ำนชำระเงินแล้วจะถือ
ว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี **

อัตรำค่ำบริกำร : สิงหำคม – ธันวำคม 2563
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กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่

ส.ค. – ธ.ค. 63

ห้องละ 2-3 ท่ำน

วันที่ 14 - 17 สิงหำคม 63
วันที่ 21 - 24 สิงหำคม 63
วันที่ 28 - 31 สิงหำคม 63
วันที่ 04 – 07 กันยำยน 63
วันที่ 11 - 14 กันยำยน 63
วันที่ 18 - 21 กันยำยน 63
วันที่ 25 - 28 กันยำยน 63
วันที่ 02 – 05 ตุลำคม 63
วันที่ 09 - 12 ตุลำคม 63
วันที่ 16 - 19 ตุลำคม 63
วันที่ 23 - 26 ตุลำคม 63
วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63
วันที่ 06 – 09 พฤศจิ กำยน
วันที่ 13 - 16 พฤศจิ กำยน
วันที่ 20 – 23 พฤศจิ กำยน
วันที่ 27 - 30 พฤศจิ กำยน

พักเดี่ยว
เพิม่

วันที่ 04 – 07 ธันวำคม 63
วันที่ 11 – 14 ธันวำคม 63
วันที่ 18 - 21 ธันวำคม 63
วันที่ 25 - 28 ธันวำคม 63
วันที่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64
วันที่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
วันที่ 01 – 04 มกรำคม 64

6,900
6,900
6,900
7,900
8,900
8,900
8,900

6,900
6,900
6,900
7,900
8,900
8,900
8,900

6,900
6,900
6,900
7,900
8,900
8,900
8,900

1,800
1,800
1,800
2,300
2,300
2,300
2,300

อัตรำนี้ รวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 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

อัตรำนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้ า 1 ท่าน

เงือ่ นไขในกำรจองและกำรยกเลิก
1. กรุ๊ ปการันตีออกที่ 6 ท่ านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนกำรเดิ นทำง ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ก่อนกำรเดิน ทำง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่ สามารถ
เลื่อนการเดินทางได้

กำรชำระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมำยเหตุ
 กรุ ณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทาให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 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
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”

