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บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ102
VZ109

BKK(สุวรรณภูมิ) - CNX(เชียงใหม่)
CNX(เชียงใหม่)- BKK(สุวรรณภูมิ)

09.50 – 11.10
20.00 – 21.20

** ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – คาเฟ่ ชม – วัดพระธาตุดอยคา – ม่อนแจ่ม
08.00
09.50
11.10

เที่ยง

2

พร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ มัคคุเทศก์ค่อยให้การต้อนรับท่าน และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นเชียงใหม่ สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท เทีย่ วบินที่ VZ102
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นาท่านเดินทางสู่ ชม คาเฟ่ คาเฟ่ สวนสวยสไตล์ทรอปิ คอลไทยมอส บรรยากาศสวนป่ าดิบชื้นเหมือนอยู่บนยอด
ดอย แต่เนรมิตไว้ในเมืองเชียงใหม่ มีบรรยากาศแบบสวนมีน้าตก บ่อปลาคราฟ ทีจ่ ดั สวนได้อย่างลงตัว เมนูอาหาร
ให้เลือกหลายเช่นLemon Tart,มูซช็อคโกแล็ต ทีข่ น้ึ ชื่อเค็กส้ม,กาแฟดา,ช็อคโกแลตนม ทีเ่ ป็ นSignature,กาแฟสาย
ไหม
บริ การอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดสาคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้ อยู่บริเวณ
ดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคาสร้างในปี
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พ.ศ. 1230 รัช สมัย พระนางจามเทวีก ษัต ริย์แ ห่ ง หริภุ ญ ชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผู้ส ร้างในปี พ.ศ. 1230
ประกอบด้วยเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั น้ เดิม
ชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "วัดดอยคา" ไฮไลท์ท่สี าคัญของการมาเยื่อน ณ วัดแห่งนี้ก็คอื การ
มาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีช่อื เสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ ์สิทธิ ์ นอกจากนี้ด้านหลังของวัดท่านจะได้
พบเห็นกับวิวของเมื่องเชียงใหม่อกี

นาท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ใน ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงหนองหอย ตาบลแม่แรม อาเภอแม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม่ การเดินทางไม่ทุลกั ทุเล ใครมีรถพารถมาหย่อนไว้ แล้วเดินสู ดบรรยากาศให้ฉ่ าปอด กอดภูเขา จุดชมวิว
หลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็ นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ปลูก

พืชต่างๆของโครงการหลวง ซึง่ จะเปลีย่ นพืชพรรณไปตามฤดูกาล
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เย็น
ที่พกั

บริ การหมูกะทะ (2-3ท่าน 1ชุด และ 4ท่าน 2ชุด)
ม่อนวิ วงาม หรือเทียบเท่า
(ห้องพักเป็ นแบบเต็นท์ตดิ แอร์ กรณีหอ้ งพักเต็มขอสงวนสิทธิปรั
์ บเปลีย่ นรูปแบบห้องพักตามความเหมาะสม)

วันที่สอง ม่อนแจ่ม – SKY WALK ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – อนุสาวรียค์ รูบาศรีวิชยั –
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิ หาร – ช้อปปิ้ ง วัน นิ มมาน
เช้า

บริ การอารหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่จุดเช็ค อินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็ นสะพานไม้ไผ่ท่ที อดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความ
ยาวกว่า 200 เมตร เป็ นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองข้างทาง
ประดับด้วยดอกไม้สสี นั สวยงามไปตลอดแนว ส่ วนทีด่ ้านล่างขอบสะพาน ก็มที ุ่งดอกดอกไม้นานชนิดตามฤดูกาล
เบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไป
ถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชดิ อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลทีม่ ดี อกไม้ให้ชมตลอดทัง้ ปี เป็ นสวนดอกไม้บน
ม่อนแจ่ม ท่านจะได้สมั ผัสกับวิวของสวนดอกไม้ และอากาศทีเ่ ย็นสบายของดอยม่อนแจ่ม

เที่ยง

4

บริ การอาหารกลางวัน
น าท่ านเดิน ทางสู่ อนุ ส าวรี ย์ ค รูบ าศรี วิช ัย ผู้ท่ีได้ช่ือ ว่าเป็ น นัก บุ ญ แห่ งล้านนาไทย และปู ช นี ย บุ ค คลที่ช าว
เชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปั จจุบนั โดยเรื่องราวของครูบาศรีวชิ ยั นัน้ มีความผู กพันกับประวัตศิ าสตร์เมือง
เชีย งใหม่เป็ น อย่ างมากเนื่ อ งจากท่ านเป็ น ผู้ท่ีมีบ ทบาทในการฟื้ นฟู ว ดั วาอาราม โบราณสถานต่ างๆ ในแถบ
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ภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมให้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ หนึ่ง และที่ สาคัญครูบาศรีวชิ ยั เป็ นผู้รเิ ริม่ ชักชวนให้ประชาชน
ชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึน้ ไปสู่วดั พระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็ นผูบ้ ุกเบิก
เส้นทาง ขึ้นดอยสุ เทพ ที่ทาให้เรามีโอกาสได้ข้นึ ไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิ่นอายแห่งอารยธรรม
ล้านนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชื่อกันว่า เพียงได้มาไหว้ครูบาศรีวชิ ยั ก็เสมือนได้กราบสักการะพระบรม
ธาตุเลยทีเดียว
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิ หาร สร้างขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริยอ์ งค์ท่ี
6 แห่ งอาณาจัก รล้านนา ราชวงศ์มงั ราย พระองค์ท รงได้อ ัญ เชิญ พระบรมสารีรกิ ธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้
สักการบูชาส่วนพระองค์ถงึ 13 เมื่อถึงแล้วสามารถเดินทางขึ้นชมได้ 2 ทาง คือ เดินขึ้นบันไดนาค 300 ขัน้ และ
ทางรถราง (หมายเหตุ : รวมค่ารถรางราคาขึ้น/ลง) ระยะทางจากเชิงดอยถึงวัดประมาณสิบกว่ากิโลเมตรใช้เวลา
ประมาณครึง่ ชัวโมง
่
วัดแห่งนี้ถอื เป็ นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ถ้าหากใครทีม่ าเยือนเมืองเชียงใหม่แล้วไม่ได้ขน้ึ
ไปนมัสการถือเสมือนว่ายังมาไม่ถงึ เชียงใหม่
นาท่านเดินทางสู่ วัน นิ มมาน (One Nimman) ตัง้ อยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านทีช่ าวเชียงใหม่และนักท่องเทีย่ ว
รู้จกั ในฐานะแหล่ งช้อ ปปิ้ งสิน ค้า ไลฟ์ สไตล์แ ละงานออกแบบ แหล่ ง รวมคาเฟ่ และร้านอาหารดีไซน์ เก๋ ๆ ด้ว ย
โครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิน่ อายล้านนาผสมสถาปั ตยกรรมยุโรป บนพื้นทีก่ ว่า 13
ไร่ เป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นทัง้ แหล่งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชัน้ นา หรือท่านทีต่ ้องการเดินทางสู่ถนน
คนเดินก็สามารถเดินทางได้งา่ ยด้วยตัวท่านเองโดยมีมคั คุเทศก์แนะนาแก่ท่าน

เย็น
ที่พกั
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อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
KOKOTEL HOTEL NIMMAN / IBIS STYLES HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม วัดอุโมงค์ – คาเฟ่ No.39 – วัดโลกโมฬี – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – เจดี ย์หลวง – ตลาดวโรรส –
สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริ การอารหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) เป็ นวัดเก่าแก่ ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ และตัง้ อยู่บริเวณ
เชิงดอยสุ เทพ อ าเภอเมือ ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิ ศ ใต้ของมหาวิท ยาลัยเชีย งใหม่ หรือ อยู่ในซอยหลัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาท่านเช็คอินคาเฟ่ ชิคๆที่ คาเฟ่ No.39 เป็ นคาเฟ่ ใกล้ๆกับวัดอุโมง สไตล์การตกแต่งร้านน่ ารัก ๆ มีบ่อน้ าขนาด
ใหญ่อยู่บริเวณกลางคาเฟ่ และทีเ่ ป็ นไฮไลท์คอื การถ่ายรูปคู่กบั บ้านเก่าทีอ่ ยู่ตดิ บริเวณบ่อ น้ าของคาเฟ่ มีมุมให้ท่าน
เลือกนังชิ
่ ลมากมาย
นาท่านชมความงามของ วัดโลกโมฬี ตัง้ อยู่ด้านทิศเหนือนอกกาแพงเมืองเชียงใหม่ ปรากฏชื่อวัดโลกครัง้ แรกใน
สมัยขอ พระเจ้ากือนา ทรงโปรดให้คณะสงฆ์ของพระมหาอุทุม พรบุปผา มหาสวามี จานวน 10 รูป จาพรรษาอยู่ท่ี
วัดโลก สมัยพระเมืองแก้วในปี พ.ศ. 2070 โปรดให้สร้างวิหารและมหาเจดีย์ ในปี พ.ศ. 2088 พระเมืองเกษเกล้าถูก
ปลงพระชนม์ ได้นาอัฐไิ ว้ท่เี จดียว์ ดั โลกนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2121 พระนางวิสุทธิเทวี ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทวิ งคต
ได้ทาการถวายพระเพลิง และบรรจุอฐั ไิ ว้ในเจดียว์ ดั โลกนี้ “และยังสถานทีถ่ ่ายทาละครเรื่องกลิน่ กาสะลอง”
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นาท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ทีไ่ ม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่กต็ อ้ งมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตู
ท่ าแพ หรือ ชื่อ เดิม ประตูเชียงเรือ ก เป็ นประตู ท างทิศ ตะวั น ออก และเป็ น 1 ใน 5 ประตูเมือ งชัน้ ในของเวีย ง
เชียงใหม่ ปั จจุบนั เป็ นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวทีม่ บี านประตู

เที่ยง

18.10
7

บริ การอาหารกลางวัน
นาท่านชม วัดเจดีย์หลวงวรวิ หาร เป็ นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ มีช่อื เรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏา
คาร วัดโชติการาม สร้างขึน้ ในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มงั ราย ไม่ปรากฏ
ปี ทส่ี ร้างแน่ชดั สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928 - 1945 และมีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะ
พระเจดีย์ ที่ปัจจุบนั มีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็ นองค์พระเจดียท์ ่มี คี วามสาคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัด
เชีย งใหม่ วัด เจดีย์ห ลวงสร้างอยู่ก ลางใจเมือ งเชีย งใหม่ ซึ่งแต่ เดิม ถือ ว่ าเป็ น ศู น ย์ก ลางทางการปกครองของ
อาณาจักรล้านนา
อิสระท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ถือเป็ นตลาดที่ใหญ่ท่สี ุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นตลาด
เก่าแก่ทม่ี ปี ระวัตอิ นั ยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเทีย่ วหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื้ อข้าวของกันยัง
กาดหลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยงั มีสนิ ค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกันเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
สินค้าอาหารพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อจาพวกไส้อวั ่ แหนม น้ าพริกหนุ่ ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยงั
มีแหล่งรวมอาหารพืน้ เมืองราคาถูกอีกมากมาย
เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เทีย่ วบินที่ VZ109
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19.30

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

********************************************************************
อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
26 – 28 มีนาคม 2564

ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
9,499
2,000
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**

เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีท่ที ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผูเ้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7
วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่ าบัต รโดยสารโดยเครื่อ งบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับ พร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่ าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณี ต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
8
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- ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน สูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ ครองทัง้ คนไทย
และชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่ งไม่
รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่ าธรรมเนียมในกรณี ท่ีก ระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนัก เกิน กว่าที่ส ายการบิน นัน้ ๆกาหนดหรือ สัมภาระใหญ่ เกิน ขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่
กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า
กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ทบ่ี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
9
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-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์จานวนเต็ม และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯนอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง)
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตาม
จานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทาการ
ยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณี ท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่ อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน
ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วัน ก่ อ นการเดิน ทาง หรือ ตัง้ แต่ ท่ีท่ านเริม่ จองทัว ร์ กรณี ท่ีโปรแกรมมีก ารบิน ภายใน ทางสายการบิน อาจจะเรีย ก
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
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- กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั
ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้ องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลงเนื่ อ งจากร้า นอาหารปิ ดท าการชัว่ คราว หรือ กรณี ท่ีโ ปรแกรมมีท่ี พ ัก บริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
- สาหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ ๆพักว่ามีห้องรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณี ไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกี่ยวกับทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิในการเลื
์
อกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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