รหัสโปรแกรม : 21945 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั มาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30
03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27
03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

วันแรก(1) กรุงเทพ – เชียงใหม่ - ม่ อนแจ่ ม – ดอยสุ เทพ – วัดพระธาตุดอยคา
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์ เตอร์ สาย
การบินไทยสมายล์ (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
07.25 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบิน
ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 102
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นาท่าน
เดินทางโดยรถตูส้ ู่ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.)
พื้นที่บนสันเขาบริ เวณหมู่บา้ นม้งหนองหอย
สู งประมาณ 1,350 เมตรจากระดับน้ าทะเล
เดิมบริ เวณนี้ชาวบ้าน เรี ยกว่ากิ่วเสื อเป็ นป่ า
รกร้าง ต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูก
ผิน่ จนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้ อ
พื้นที่เข้าโครงการหลวงหนองหอย และ
พัฒนามาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่
ชมวิวทิวทัศน์ ‘ม่อนอิงดาว’ ชมแนวเทือกเขา
สลับกันไปไกลสุ ดลูกตา สู ดอากาศบริ สุทธิ์
ถ่ายรู ปกับเด็กดอย ชมแปลงพืชผักและผลไม้
เมืองหนาว ที่ปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุ เทพ’ อันเป็ นที่ต้ งั ของ ‘วัด
พ ระบ รม ธ าตุ ดอยสุ เท พ ’ ปู ชนี ยส ถ าน
คู่บา้ นคู่เมืองเชี ยงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927
มี บ ั น ไดนาคทอดยาวขึ้ นไปสู่ วัด 306 ขั้ น

ค่า

ภายในวัดเป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดียม์ ีพระบรมสารี ริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อ
ความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นเดิ นทางสู่ ‘วัดพระธาตุดอยคา’ (7 กม.) วัดที่ มีความสาคัญในจังหวัดเชี ยงใหม่ อายุ
เก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริ ยแ์ ห่ งหริ ภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็ นผูส้ ร้างในปี พ.ศ.
1230 ประกอบด้วยเจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า สักการะ ‘หลวงพ่อทันใจ’ แห่ งวัดพระธาตุ
ดอยคา ซึ่ งสร้างขึ้นในรัชสมัยพญากือนา เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สอง(2) อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ – วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ
ผาช่ อ “นครเพตราเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นเดิ นทางขึ้นสู่ “ดอยอินทนนท์” (110
กม.) ยอดเขาที่ สู งที่ สุ ดในประเทศไทย
(2,565 ม.) จากนั้นเดิ นทางสู่ ‘พระมหาธาตุ
เจดียน์ ภเมทนี ดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์
ภพลภูมิสิริ’ ซึ่ งกองทัพอากาศสร้ างขึ้นน้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลย
เด ช ฯ แ ล ะ ส ม เด็ จ พ ระ น างเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่ นยอดเขาสง่างาม
ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่ สูงเสี ยดฟ้ านี้
ได้อย่างหมดจดงดงามยิ่ง จากนั้นเดิ นทางสู่
‘วัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุ
ประจาปี ชวด) (40 กม.) สักการะพระบรม
ธาตุ เจดี ย ์ ซึ่ งตั้งอยู่บ นยอดดอยจอมทองอันเป็ นที่ ประดิ ษ ฐานพระบรมธาตุ ส่ วนพระเศียรเบื้ องขวา ปั จจุ บนั ถู ก
บรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในพระวิหารจตุรมุข
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติแม่วาง ชม
‘ผาช่ อ’ หรื อ ‘นครเพตราเมืองไทย’ (24 กม.)
ประติ ม ากรรมธรรมชาติ อ ั น น่ าทึ่ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ ที่เกิ ดจากการกัด
เซาะของ ลมฝนจนทาให้แผ่นดิ นที่เชื่ อกันว่า
เมื่อหลายร้อยปี หรื อพันปี ก่อนผ่านกลายเวลา
และถู กกัดเซาะจนกลายเป็ นหน้าผาและเสา
ดิ น ที่ มี รูป ร่ างแปลกตา จากนั้นเดิ นทางสู่ อ.

ค่า

สันกาแพง เดิ นเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ (19 กม.) ชุ มชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยูใ่ กล้กบั แม่น้ าคาว วิถีชีวิตของผูค้ นใน
ชุมชนอยูแ่ บบสงบ เรี ยบง่าย มีลกั ษณะเป็ นซอยตรงยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรื อนที่ผลิตงานศิลปะ งานทา
มือและงานเสื้ อผ้า ตกแต่งด้วยสี สันตลอดเส้นทางเดิน สัมผัสศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็ นอยูข่ องชาวโหล่
งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการทาสลุงเงิน มีศูนย์ฟ้ื นฟูผพู ้ ิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้ อผ้าพื้นเมือง ที่ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ
ร้านอาหารสุ ดชิลล์ Meena มีขา้ วอีกด้วย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สาม(3) บ้ านแม่ กาปอง – บ่ อนา้ ร้ อนแม่ ขะจาน – เชียงราย – วัดร่ องขุ่น – วัดร่ องเสื อเต้ น
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ ‘บ้านแม่กาปอง’ (53 กม.) หมู่บา้ น
เล็กๆ ในหุ บเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กนั อย่าง
เรี ยบง่าย ในกิ่งอาเภอแม่ออน ด้วยภูมิประเทศ
เป็ นที่ดอนและระดับความสู งถึ ง 1,300 เมตร
จากระดับน้ าทะเล ทาให้ที่นี่มีอากาศเย็นและ
ชื้ น ตลอดทั้ง ปี และ ‘น้ า ตกแม่ ก าปอง’ ใหล
ผ่ า น กลางห มู่ บ ้ า น ส ร้ า งความชุ่ มชื้ น แก่
ชาวบ้านตลอดทั้งปี ยังมี ‘วัดแม่ กาปอง’ ที่ มี
วิ ห ารเป็ นไม้ ท้ ั งห ลั ง ห น้ า จั่ ว ห ลั ง คาวั ด
แกะสลักจากไม้สัก เป็ นลวดลายแบบล้านนา
และยัง มี พ ระอุ โ บสถที่ ต้ ั ง อยู่ ก ลางล าธาร
สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี บ้านแม่
ก าปองเป็ นหมู่ บ ้านที่ ท าเมี่ ย ง กาแฟ และชา
เป็ นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบ
มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านอย่างหมอนใบชา
สาหรับจาหน่ายให้นกั ท่องเที่ยว อิสระให้ท่าน
เดินเล่นชมน้ าตก หรื อสัมผัสวิถีชีวติ ชาวแม่กา
ปองหรื อชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติ
อัน งดงามตามอัธ ยาศัย เดิ นทางสู่ ‘น้ าพุ ร้อน
แม่ขะจาน’ บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติที่สวยที่สุด
ในไทย (58 กม.) ภายในมี บ่อน้ าร้ อนธรรมชาติ ที่ มีอุณหภูมิสูงถึ ง 90 องศาเซี ยลเซี ยส รวมถึ ง ร้านอาหาร ร้ าน
กาแฟ ร้านจาหน่ายสิ นค้า OTOP เครื่ องประดับ ไม้แกะสลัก และของที่ระลึกมากมาย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

ค่า

หลังอาหารเดิ นทางสู่ จ.เชี ยงราย (104 กม.) ชม ‘วัดร่ องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิ มชัยโฆษิต
พิพฒั น์” ศิลปิ นแห่ งชาติที่มีชื่อเสี ยงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสี เงินแวววาวเป็ นเชิ งชั้น
ล ด ห ลั่ น กั น ไป ห น้ าบั น ป ระดั บ ด้ ว ย
พญานาคมี งวงงาดู แปลกตาศิ ล ปะที่ ง ดงาม
ผสานวัฒ นะ ธรรมล้า นนา อย่างกลมกลื น
ทั้ง ลวดลายปู น ปั้ นประดับ กระจกและจิ ต ร
กรรรมฝาผนั ง ขนาดใหญ่ ที่ ส วยงามน่ า
ประทั บ ใจ สมควรแก่ เวลา น าท่ า นออก
เดิ นทางมุ่งหน้าสู่ “วัดร่ องเสื อเต้น ” วัดร่ อง
เสื อ เต้น ตั้งอยู่ที่ ห มู่ บ ้านร่ อ งเสื อ เต้น ก าลัง
เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ศรั ท ธาที่ ไ ด้รั บ
ความนิยมและถูกพูดถึงในเรื่ องของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปั ตยกรรม ซึ่ งเกิดจากการสร้างสรรค์โดยศิลปิ น
ชาวบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรื อ สล่านก ศิลปิ นท้องถิ่นชาวเชี ยงราย ที่ครั้งหนึ่ งตนได้รับโอกาสเข้าไปเป็ นลู ก
ศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ในการสร้ างวัดร่ องขุ่น จนมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดร่ องเสื อเต้น จึงได้นา
วิชาที่ได้ร่ าเรี ยนมารังสรรค์ความงดงามให้เกิดขึ้นที่วดั แห่งนี้
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Nak Nakara Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่(4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ดอยแม่ สลอง – ไร่ ชา – สามเหลีย่ มทองคา – เดินทางกลับ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารน าท่ านออกเดิ นทางสู่ ‘ดอยแม่ ส ลอง’ (70
กม.) ที่ มีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่ งกองพล 93 อาศัยมานาน
หลายสิ บปี ปั จจุบนั ชุ มชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อ
ว่า หมู่บา้ นสันติคีรี ตั้งอยูท่ ี่ความสู งจาก 1,200 เมตรจาก
ระดับ น้ าทะเล นาท่านสัก การะ ‘พระบรมธาตุเจดี ยศ์ รี
นคริ น ทราสถิ ต มหาสั น ติ คี รี ’ ตั้ง อยู่ บ นยอดสู ง สุ ดที่
ระดับความสู ง 1,500 ม. เหนื อหมู่บา้ นสันติคีรี มีเวลาให้
ท่ า นได้ เดิ น เล่ น เลื อ กซื้ อของจากชาวบ้ า นบริ เวณ
ใกล้เคียงยังตลาดดอยแม่สลอง จากนั้นชม “ไร่ ชา 101”
หรื อ ไร่ ชาวังพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิ ตชา ดอยแม่
สลอง เป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ ชม
บรรยากาศของไร่ ช ากว้างสุ ดลู กหู ลูกตา ที่ เรี ยงรายกัน
เป็ นขั้นบันไดอย่างงดงามเขียวขจี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารเดินทางสู่ อ.เชี ยงแสน (86 กม.) หลังอาหาร

เดินทางสู่ จุดชมวิว ‘สามเหลี่ยมทองคา’ เป็ นบริ เวณที่แม่น้ าโขง ซึ่ งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และ
แม่น้ ารวก ซึ่ งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า
จากนั้ น น าท่ า นสั ก การะ ‘พระพุ ท ธรู ป นวล้ า นตื้ อ ’
(จาลอง) พระพุ ท ธรู ป สี ท องขนาดใหญ่ สร้ างขึ้ น ด้วย
ทองสัมฤทธิ์ ปิ ดทองด้วยบุศราคัม น้ าหนักถึง 69 ตัน ซึ่ ง
ได้สร้ างขึ้นแทนองค์เดิ มที่จมลงแม่น้ าโขง สมัยรัชกาล
ที่ 3 จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย (64
กม.)

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
18.15 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย
20.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 137
21.45 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง

01-04 ต.ค. 64
07-10 ต.ค. 64
13-16 ต.ค. 64
14-17 ต.ค. 64
21-24 ต.ค. 64
22-25 ต.ค. 64
23-26 ต.ค. 64
24-27 ต.ค. 64
28-31 ต.ค. 64
04-07 พ.ย. 64
11-14 พ.ย. 64
18-21 พ.ย. 64
25-28 พ.ย. 64
02-05 ธ.ค. 64
03-06 ธ.ค. 64
04-07 ธ.ค. 64
05-08 ธ.ค. 64
09-12 ธ.ค. 64
10-13 ธ.ค. 64
16-19 ธ.ค. 64
23-26 ธ.ค. 64
06-09 ม.ค. 65
13-16 ม.ค. 65
20-23 ม.ค. 65
27-30 ม.ค. 65
03-06 ก.พ. 65
10-13 ก.พ. 65
16-19 ก.พ. 65
17-20 ก.พ. 65
24-27 ก.พ. 65
03-06 มี.ค. 65

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
13,990
13,990
13,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
14,990
14,990
14,790
17,990
17,990
17,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790
14,990
14,990
14,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
13,490
14,490
14,490
14,490
17,490
17,490
17,490
17,490
14,490
14,490
14,490
14,490
14,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490
14,490
17,490
14,490
14,490
14,490
14,490
14,490
14,490
14,490
14,490
14,490
14,490

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
6,000
6,000
6,000
6,000
7,500
7,500
7,500
7,500
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
6,000
7,500
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

10-13 มี.ค. 65
17-20 มี.ค. 65
24-27 มี.ค. 65

14,990
14,990
14,990

14,990
14,990
14,990

14,790
14,790
14,790

14,490
14,490
14,490

6,000
6,000
6,000

จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โฒงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกด99ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 9,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

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

