รหัสโปรแกรม : 20568 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
มนต์เมืองเหนือ …ไปเต๊อะ ไปแอ่ว เจียงใหม่บ้านเฮา
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
กาหนดการเดินทาง
วันทีแ่ รกของการเดินทาง
-- .-- น.

สนามบิ น เชี ย งใหม่ หรื อ สถานี ข นส่ ง ช้ า งเผื อ ก (บขส .) – นมั ส การหลวงพ่ อ ทั น ใจ ณ
วัดพระธาตุดอยคา – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วันนิมมาน

คณะท่านเดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ คนขับรถตู้คอยบริการ และต้อนรับคณะท่านเป็นอย่างดี ณ จุดนัดหมาย
- สนามบินเชียงใหม่ // สถานีขนส่งช้างเผือก (บขส.)
จากนั้นนาคณะ นมัสการหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคา เป็นวัดที่มีความสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี
ตั้งอยู่บริเวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคายังมีลานชมวิว ที่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ง
วิธีขอพรจาก “หลวงพ่อทันใจ”
จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ แล้วบอกชื่อเรา ข้าพเจ้าชื่อ ……..และเล่า
เรื่องที่จะขอให้ละเอียด เสร็จแล้วบอกหลวงพ่อ พระเจ้าทันใจขอให้ช่วยข้าพเจ้าให้สาเร็จโดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าสาเร็จแล้วจะมาถวาย
ดอกมะลิจานวน (บอกจานวนที่จะนามาถวาย จานวน 50 พวงขึ้นไป) เราจะให้จานวนเท่าไหร่ก็บอกไปเลย แนะนา **ขอในสิ่งที่เป็น
พื้นฐาน สิ่งที่จะเป็นไปได้

กลางวัน
13.00 น.

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่
ชีวิต วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเจดีย์
ประจาปีเกิดของคนเกิดปีมะแม (ไม่รวมค่ารถรางขึ้น-ลง พระธาตุ)
คาถาบูชาพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
ตั้งนะโม ๓ จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะฯ ๓ จบ)
สุวรรณณะ เจติยัง, เกลาวะระ, มัตถะลุงคัง, วะรัญญะธาตุง, สุเทวะนามะกัง
นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง, อะหัง วันทามิสัพพะทา, ปัญญะวา,
อัสมิงเยอะ, วันทามิ, อิวะ ธาระยัง, ปิฏะกัตตะเย, สาสะนะ, นิยานิเกติ,
โมกขะ, ปะธะมะวะรังม อาปายะ, นิวาระณัง, อะระหัง, สัคเคโสปาณัง,
ปะฐะมัง, คาหาเปตวา, ปัตตะจีวะรัง, ยัง ยัง ชาตัง, สังฆะมัชเฌ

15.00 น.

จากนั้นนาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในตัวเมือง วัน นิมมาน ย่านความชิคที่รวมเอาวิถีชีวิตร่วมสมัยและร้านค้าสุดสร้างสรรค์
ไว้ด้วยกัน ตั้งอยู่กลางย่านนิมมานเหมินทร์ ย่านเดินเท้าช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์ แหล่งรวมคาเฟ่ และงานออกแบบศิลปะสุดเก๋ ภายใน
วัน นิมมานก็ตกแต่งด้วยประติมากรรมของศิลปินร่วมสมัย ทาให้วัน นิมมานเป็นสถานที่ที่โดดเด่นหากแต่กลมกลืนไปกับเชียงใหม่ได้
อย่างมีสไตล์

ค่า

สมควรแก่เวลานาท่านเข้าเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ POONPETCH HOTEL ระดับ 4 ดาว
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม >เมนูขันโตก<

วันที่สองของการเดินทาง
06.00 น.
07.00 น.

ดอยม่อนแจ่ม – CHAPULIN FOOD & CAFÉ – วัดอุโมงค์ – วัดโลกโมฬี – วัดพระสิงห์ – อิสระเดินชม
ถนนคนเดิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นาท่านออกเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่มมีอากาศเย็นสบายตลอดปี มี
หมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไป ไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ ของ
โครงการหลวง สามารถเดินชมความงดงามได้จนทั่วอย่างสบาย สิ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวม่อนแจ่ม คือ ได้สูดอากาศ
บริสุทธิ์ ชมวิว ชมแปลงพืชผักและผลไม้เมืองหนาว ที่นี่ มีร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยให้บริการ ที่อยู่ติดริมเขาได้บรรยากาศดีมาก (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ ณ CHAPULIN FOOD & CAFÉ คาเฟ่กลางทุ่งนา น่านั่งที่สุดในเชียงใหม่ ในบรรยากาศ
ผ่อนคลาย สบาย สบาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างจุใจ

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร ณ โรงแรม CHAPULIN HOTEL

14.00 น.

จากนั้นนาคณะท่านชม วัดอุโมงค์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมา
พญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะ กาแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดิน
ทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย

15.00 น.

จากนั้นนาคณะท่านชม วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุมากกว่าห้าร้อยปี ไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัด
ว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เจดีย์ของวัดโลกโมฬีในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่สร้างปลาย พุทธศตวรรษที่ 21 ตานานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาล
พระเมืองเกศเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2071 เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

16.00 น.

จากนั้นนาคณะท่านชม วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสาคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่
ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสน
รู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและ คุ้นชื่อกันอย่างดี อีกทั้งยังเป็นพระ
ธาตุประจาปีเกิดของคนปีมะโรง หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุดทาให้อายุมั่นขวัญยืน มีความ
เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
คาบูชา พระธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
นะมามิ พิมพาสุขนาทิปูชัง สุรูปธารัง ติวาภิรัมมัง ติโลกะเชฏะฐัง วะระกิตติมันตัง ภะสิหะคะสุขัง อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทา
มิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส
คาบูชา พระพุทธสิหิงค์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช
ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละ พุทธะ
สาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต
ธะระมาโนยะพุทโตติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง
สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง
สะระภิกันตัง นะมามิหัง

17.00 น.

อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืน ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่
- ถนนวัวลาย เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลา 17.00 - 22.00 น. มาถึงเชียงใหม่กันทั้งที ห้ามพลาดที่จะเดินถนนคนเดินวัวลาย เพราะ
บอกเลยว่ า สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น เด็ ด ๆ จะมารวมกั น ที่ นี่ !! สิ น ค้ า จากฝี มื อ ชาวเขามากมายที่ น าลงมาจ าหน่ า ยด้ า นล่ า ง เช่ น กระเป๋ า
เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องสานต่างๆ ซึ่งขายในราคาที่ไม่แพง รวมถึงเป็นพื้นที่ให้พ่อค้า แม่ค้าสาย Handmade มารวมกันด้วย
จ้า ส่วนสายกินก็ไม่ต้องผิดหวังไป เพราะมีสตรีทฟู้ดมากมายรอท่านอยู่
- ถนนคนเดินท่าแพ ทุกวันอาทิตย์ 17.00 – 22.00 น. เป็นถนนคนเดินยุคแรกๆ และยังเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่อีก
ด้วย ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านค้า และสินค้าที่ขายกันก็จะคล้ายๆ กับถนนคนเดินวัวลาย แต่มีบรรยากาศที่แตกต่างกัน มีสินค้า
พื้นเมือง เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ มีโชว์ดนตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองข้างทางบ้าง ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้ว ยังไม่ได้ไปเดินถนน
คนเดินท่าแพ ถือว่ามาไม่ถึงนะจะบอกให้!!
- กาดหน้ามอ หรือกาดมาลิน เปิดทุกวันเวลา 17.00 – 23.00 น. แหล่งรวมของกินแบบจัดหนัด จัดเต็ม! ทั้งของคาว ของหวาน
อาหารนานาชนิด รวมถึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นต่างๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หูววว ละลานตาไปหมด ที่สาคัญคือเปิดทุกวัน
ใครที่ไม่รู้จะไปเดินเล่นที่ไหน หรือไม่รู้จะไปกินอะไรดี แนะนาให้มาเดินที่นี่เลยจ้า รับรองว่าตอบโจทย์ทุกวัยแน่นอน

ค่า

อิสระในการรับประทานอาหารค่า เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง และเดินเที่ยวชม
สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHAPULIN HOTEL, INSDA HOTEL, LAVANA HOTEL แล้วแต่โรงแรมใดว่าง

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า
08.30 น.

บ่อน้าพุร้อนสันกาแพง – ร้านขายของฝากวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีขนส่งช้างเผือก
(บขส.)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาคณะท่านเดินทางสู่ บ่อน้าพุร้อนสันกาแพง น้าพุร้อนที่พวยพุ่งออกมาจากใต้ดินนั้นมีอุณหภูมิสูงถึง 105 องศาเซลเซียส มี
ความสูงถึง 15 เมตร สามารถนาไข่มาลวกบริเวณรางท่อที่ได้จัดเตรียมไว้ให้จนสุกและสามารถรับประทานได้ อิสระให้ท่านได้พักผ่อน
ตามอัธยาศัย สาหรับท่านใดที่ต้องการอาบน้าแร่ แช่ตัว แช่เท้า อย่าลืมเตรียมเสื้อผ้า สาหรับไปเปลี่ยนด้วยนะ (รวมแค่ค่าเข้าอุทยาน
เท่านั้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ)

10.00 น.

จากนั้นนาคณะท่านเดินทางสู่ บ้านถวาย แหล่งศิลปหัตถกรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างผลงานไม้แกะสลักมากมาย อันเป็น
สถานที่ที่นามาซึ่งชื่อเสียงของชาวบ้านถวาย และเมื่อกล่าวถึงงานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้ ”บุคคลทั่วไปทุกคน
จะต้องนึกถึง “บ้านถวาย” เพราะเหตุว่างานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้ของบ้านถวายนั้น เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่
มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานที่ทาขึ้นด้วยมือ (Hand Made)

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาคณะท่านไปช้อปป้งที่ร้านขายของฝาก วนัสนันท์ ร้านขายของฝากยอดนิยมในจังหวัดเชียงใหม่ จาหน่ายอาหารพื้นเมือง
และอาหารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ มีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์ แหนมไบโอเทค ที่ผ่านกระบวนการหมักแบบพิเศษ
สามารถรับประทานได้ทันที และยังมีอาหารเหนือสาเร็จรูป ทั้งน้าพริกหนุ่ม น้าพริกอ่อง ตาขนุน แกงฮังเลหมู หรือไก่ ลาบหมู
เชียงใหม่ ตาขนุน ฯลฯ

สมควรแก่เวลานาคณะท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ หรือ สถานีขนส่งช้างเผือก (บขส.) ตามเวลาที่ท่านเดินทาง
เดินทางถึง ____________ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อัตราค่าบริการ (รถตู้ 1 คัน บริการผู้โดยสารสูงสุด 8 ท่าน)
อัตราค่าบริการ
จานวนผู้เดินทาง
(ยกเว้นวันลอยกระทง และวันปีใหม่)
4-5 ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน
3,699
เด็กอายุ 4-12 ปี (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุ 4-12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)

3,699
2,599

จานวนผู้เดินทาง
6-7 ท่าน

จานวนผู้เดินทาง
8 ท่าน

พักเดี่ยว

3,099
3,099
1,999

2,399
2,399
1,299

1,200
1,200
1,200

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น *
** คนขับรถท้องถิ่นอัธยาศัยดี ท่านสามารถให้คนขับแนะนาร้านอาหารเพิ่มเติมได้ หากท่านสนใจ **
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบิน
 ค่าน้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์ รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์)
 ค่าทิปคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องชาระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ
ในการจองทัวร์กรุณา ชาระค่าทัวร์เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 24 ชั่วโมง หากไม่ชาระตามที่บริษัทกาหนด
ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่า ท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่องจากราคาเป็นราคาโปรโมชั่น ชาระเงินเต็ม 100% เมื่อท่านทาการจอง และชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน, หรือขอคืนเงินทุก
กรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 26-30 ท่าน เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว
8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิ ดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
10.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ ว
เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริษัทกากับเท่านั้น
12.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด

หากใครสนใจจะจอง...
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

