ONE DAY TRIP
แช่ เช็ค แชะ ชิค 4 ที่ส ุดฟินน์ในเชียงใหม่
เดินทางตัง้ แต่ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
Kuv Niam Forest l กลิ่นเกสรแม่ริม I ม่อนแจ่ม I แช่ออนเซ็น
เริม่ ต้นเพียง

ONE DAY TRIP แช่ เช็ค แชะ ชิค 4 ทีส
่ ด
ุ ฟิ นน์ในเชียงใหม่ 1 วัน

2,190.[WTCNX-PK007]

Day Trip

ไร่กลิ่นเกสร - Kuv Niam Forest – ม่อนแจ่ม – Onsen at Moncham

08.00 น. เจ้าหน้าที่รบั ท่าน ณ โรงแรมที่พกั จังหวัดเชียงใหม่
นาท่านเดินทางสู่ ไร่กลิ่นเกสร สวนดอกไม้แห่งใหม่ที่ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกคัตเตอร์สีขาวที่บาน
ในช่วงฤดูหนาวนี้ นอกจากนี้ในสวนยังมีสะพานไม้ไผ่ให้ท่านได้เดินชมแบบไม่ตอ้ งลุยโคลนให้ท่านได้
ถ่ายรูปสวยๆ เช็คอินเพลินที่สวน จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ กู๊ เนียร์ ฟอร์เร็ซท (Kuv Niam Forest)
สวนดอกมากาเร็ต 3 สี ที่ใหญ่ที่สดุ ในเชียงใหม่ ที่มีสีไล่ระดับไปจากสีม่วงอ่อนอมชมพู ไปสีม่วงลา
เวนเดอร์ จนถึงสี่ม่วงอินดิโก้ หรือ จะเดินเพลินที่ ท่งุ นาในสวนจุดเช็คอินใหม่ของทางสวน ให้ท่าน
อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย (กรณีที่ดอกมากาเร็ตหมดฤดูทางสวนแนะนาดอกไม้ชนิดอื่นแทน)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ Honey Hill Coffee
13.30 น. นาท่านขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เป็ นทั้งจุดชมวิว แปลงดอกไม้นานา
ชนิดให้ท่านได้ถ่ายรูป และเช็คอินตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านแวะเปลี่ยนชุด ยูกาตะ แช่ออนเซ็ น ที่
Onsen at Moncham (ทางสถานที่ จากัด การแช่ครั้งละ 10 ท่าน แยกระหว่ างชาย-หญิ ง มีเวลาแช่
ประมาณ 30-45 นาที ขึน้ อยู่กบั ความหนาแน่นของผูท้ ี่ใช้บริการในแต่ละวัน)
17.30 สมควรแก่เวลานาท่านขึน้ รถกลับที่พกั ของท่าน ที่ตวั เมืองจังหวัดเชียงใหม่

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ราคาท่านละ
เดินทาง 2-3 ท่าน
3,590 บาท
เดินทาง 4-5 ท่าน
2,590 บาท
เดินทาง 6-8 ท่าน
2,190 บาท
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับล ูกค้าสัญชาติไทย และออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปเท่านัน้
หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านรายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณ าปฏิบัตรตามที่ เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่ อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. ก าหนดการนี้ อ าจเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสมของหมู่ค ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
5. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. รถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผเู้ ดินทาง 2 ท่าน ทางเราขอเปลี่ยนเป็ นรถขนาดเล็กใน
การนาเที่ยวแทน)
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผูเ้ ดินทางสัญชาติไทย
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. ค่าเข้าสวนดอกไม้ไร่กลิ่นเกสรและกูเ๊ นียร์ฟอร์เร็ซท
5. ค่าแช่ออนเซ็น แบบ Walk in (รวมชุดยูกาตะ)
6. ค่าสต๊าฟดูแลประสานงาน
7. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัตเิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่ารถ หรือค่าตัว๋ เครื่องบินจากปลายทางของท่าน
2. ค่าอาหาร
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณี ที่เป็ นผูเ้ ดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนีย มอุทยาน
แห่งชาติ
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อ ท่านตกลงชาระค่าทัวร์กับ ทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านรับ ทราบและยอมรับ เงื่อ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ
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