รหัสโปรแกรม : 22190 (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

พฤศจิกายน 11-14 / 18-21 / 25-28
ธันวาคม
16-19
มกราคม
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30

วันแรก(1) กรุงเทพ – ดอยอ่างขาง – ไร่ ชา2000 – ฮิโนกิแลนด์ – เชียงดาว
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 โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 102
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นาท่านเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอ่างขาง” แม้ความสู งของดอยนี้ จะสู งเฉลี่ยเพียง 1,400
เมตร และยอดดอยสู ง 1,928 เมตร
เท่ า นั้น แต่ ด้วยลัก ษณะพื้นที่ ๆ เป็ น
แอ่ ง กะทะ จึ ง ท าให้ ด อยนี้ มี ค วาม
หนาวเย็น กัน แบบสั่ น สะท้า นแม้
ยามแดดจัด ๆ ยิ่ ง ถ้ า ช่ ว งกลางคื น
อุณหภูมิที่นี่จะลดลงต่ากว่า 10 องศา
จากนั้นทุ ก น าท่ า นเที่ ย วชม “ไร่ ช า
2000” อีกหนึ่ งจุดท่องเที่ยวที่มีความ
งดงามบรรยากาศของริ้ ว ลายของ
แปลงชาไล่ ระดับในมุ ม สู ง เป็ นจุ ด
เช็คอินและถ่ ายรู ปกับไร่ ชาได้อย่าง
มีสไตล์
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ
ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปยัง “ฮิ
โนกิแลนด์” อาณาจักรไม้หอมฮิโน
กิแห่ งแรกและแห่ งเดียวในไทยตั้งที่
อาเภอไชยปราการจังหวัดเชี ยงใหม่
โดยเนรมิ ต พื้น ที่ ก ว่า ร้ อยไร่ สร้ า ง
เป็ นเมืองจาลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้
โดดเด่ น ด้ ว ยการประดั บ ตกแต่ ง
อย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่ โตเกี ยว เสาแดงโทริ อิเหมื อนที่ วดั ฟู ชิ มิอินาริ ที่ เกี ยวโต ตลอดจน
สิ่ งก่อสร้ างต่าง ๆอลังการทั้งปราสาททองเสา โทริ อินบั ร้ อยต้น สระน้ าขนาดใหญ่ สวนเซ็ นและรายล้อมด้วย
อาคารสไตล์ญี่ปุ่นอีกหลายหลังจนเหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ในเมืองไทยเลยก็วา่ ได้อิสระเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย…
ค่า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Chiangkham Luang Resort หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง
วันที่สอง(2) เชียงดาว - บ้ านแม่ กาปอง – ดอยสุ เทพ – วัดอุโมงค์ – วัดเจดีย์หลวง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ ‘บ้านแม่กาปอง’ หมู่บา้ นเล็กๆ ในหุ บเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยูก่ นั อย่างเรี ยบง่าย ในกิ่งอาเภอแม่
ออน ด้ว ยภู มิ ป ระเทศเป็ นที่ ด อนและระดับ
ความสู งถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล ทา
ให้ ที่ นี่ มี อ ากาศเย็น และชื้ น ตลอดทั้ง ปี และ
‘น้ าตกแม่กาปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บา้ นสร้าง
ความชุ่ มชื้ นแก่ ชาวบ้า นตลอดทั้งปี ยัง มี ‘วัด
แม่กาปอง’ ที่ มีวิหารเป็ นไม้ท้ งั หลัง หน้าจัว่
หลัง คาวัด แกะสลัก จากไม้สั ก เป็ นลวดลาย
แบบล้านนา และยังมีพระอุโบสถที่ต้ งั อยูก่ ลาง
ลาธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี
บ้า นแม่ ก าปองเป็ นหมู่บ ้า นที่ ท าเมี่ ย ง กาแฟ และชา เป็ นอาชี พหลัก โดยเฉพาะชาที่ ช าวบ้า นเอาใบมาทาเป็ น
ผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านอย่างหมอนใบชาสาหรับจาหน่ายให้นกั ท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน้ าตก หรื อสัมผัสวิถี
ชีวติ ชาวแม่กาปองหรื อชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนั งดงามตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุ เทพ’ อันเป็ นที่ต้ งั ของ ‘วัด
พระบรมธาตุ ด อยสุ เ ทพ’ ปู ช นี ย สถาน
คู่บา้ นคู่เมืองเชี ยงใหม่ สร้ างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927
มี บ ัน ไดนาคทอดยาวขึ้ นไปสู่ ว ัด 306 ขั้ น
ภายในวัดเป็ นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ ทรง
มอญ ที่ใต้ฐานพระเจดียม์ ีพระบรมสารี ริกธาตุ
สั ก การะพระธาตุ เ พื่ อ ความเป็ นสิ ริ มงคล
จากนั้นเดินทางสู่ อ.สันกาแพง จากนั้นนาท่าน
สู่ ‘วัดอุ โ มงค์’ วัด เก่ า แก่ ส ร้ า งขึ้ น ในสมัย
พญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ด้านบนอุโมงค์
เป็ นเจดี ยท์ ี่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ของล้านนา
สันนิ ษฐานว่าสร้ างประมาณต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร’ เป็ นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ สันนิ ษฐานว่าวัดแห่ งนี้ น่าจะ
สร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดี ยห์ ลวงแห่ งนี้ เสี ยหายจากเหตุแผ่นดิ นไหวในปี พ.ศ. 2088 ความสู งของ
เจดียล์ ดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของความสู งเดิ ม แต่ก็ยงั คงรู ปลักษณ์ที่สวยงามน่ าประทับใจ ชม ‘วิหารหลวง’ ที่
ด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบนั ไดนาคเลื้อยใช้หางเกี่ ยวตวัดขึ้นไปเป็ นซุ ้มประตูวิหารดู งดงามยิ่ง นาคคู่น้ ี เป็ น

ค่า

ฝี มือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็ นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนื อ และศาลหลักเมืองที่มี ‘เสาอินทขิล’ หรื อ
เสาหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยูด่ า้ นใน
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สาม(3) อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ – กิว่ แม่ ปาน – นา้ ตกแม่ ยะ - วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ
อุทยานแห่ งชาติแม่ วาง – ผาช่ อ “นครเพตราเมืองไทย’ – โหล่งฮิมคาว - Meena มีข้าว
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านสู่ “จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่งป่ าดิบเขาระดับสู ง เส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดิ นเป็ น
วงรอบระยะทาง 3.2 กิ โลเมตร ที่ ค วามสู ง
จากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็ น
จุ ดชมวิวพระอาทิ ตย์ข้ ึ นและ ทะเลหมอกที่
สวยงามอี ก จุ ด หนึ่ งของดอยอิ น ทนนท์
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย ์
นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดียน์ ภพล
ภูมิสิริ’ ซึ่ งกองทัพอากาศสร้างขึ้นน้อมเกล้า
น้อมกระหม่ อมถวายเป็ นพระราชกุ ศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู มิพ ลอดุ ล ย
เด ชฯ แล ะ ส ม เ ด็ จ พร ะ นา ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่ นยอดเขาสง่างาม
ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่ สูงเสี ยดฟ้ านี้
ได้อย่างหมดจดงดงามยิง่ จากนั้นชม ‘น้ าตก
แม่ยะ’ น้ าตกขนาดใหญ่ที่สวยและสู งที่สุดในเขตพื้นที่อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ และยังเป็ นน้ าตกซึ่ งมีความ
สวยที่สุดเป็ นอันดับต้นๆ แห่ งหนึ่ งของเมืองไทย ด้วยความสู งประมาณ 260 เมตร และมีช้ นั ลดหลัน่ กันลงมาถึ ง
ประมาณ 30 ชั้น
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

ค่า

หลังอาหาร จากนั้นเดิ นทางสู่ ‘วัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจาปี ชวด) สักการะพระบรมธาตุ
เจดีย ์ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นยอดดอยจอมทองอันเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปั จจุบนั ถูกบรรจุไว้
ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่ งตั้งอยู่ภายในพระวิหาร
จตุรมุข จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติแม่
วาง ชม ‘ผาช่ อ’ หรื อ ‘นครเพตราเมืองไทย’
(24 กม.) ประติ มากรรมธรรมชาติ อนั น่ าทึ่ ง
เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการ
กัดเซาะของ ลมฝนจนทาให้แผ่นดินที่เชื่ อกัน
ว่าเมื่ อหลายร้ อยปี หรื อพันปี ก่ อนผ่า นกลาย
เวลาและถู กกัดเซาะจนกลายเป็ นหน้าผาและ
เสาดิ นที่มีรูปร่ างแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่
อ.สันกาแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ (19
กม.) ชุ มชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กบั แม่น้ าคาว วิถีชีวิตของผูค้ นในชุ มชนอยู่แบบสงบ เรี ยบง่าย มีลกั ษณะเป็ น
ซอยตรงยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรื อนที่ผลิตงานศิลปะ งานทามือและงานเสื้ อผ้า ตกแต่งด้วยสี สันตลอด
เส้นทางเดิน สัมผัสศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็ นอยูข่ องชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุ มชนมีการทาสลุงเงิน มี
ศูนย์ฟ้ื นฟูผพู ้ ิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้ อผ้าพื้นเมือง ที่ยงั เป็ นที่ต้ งั ของร้านอาหารสุ ดชิลล์ Meena มีขา้ วอีกด้วย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : Novotel Chiangmai Nimman Journeyhub หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่(4)
เช้า

ม่ อนแจ่ ม – ม่ อนอิงดาว – โป่ งแยงจังเกิลโคสเตอร์ และซิปไลน์
อ่างเก็บนา้ ห้ วยตึงเฒ่ า – ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ – เดินทางกลับ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ "ม่อนแจ่ม" (38 กม.) พื้นที่บนสันเขาบริ เวณหมู่บา้ นม้งหนองหอย สู งประมาณ 1,350 เมตร
จากระดั บ น้ าทะเล เดิ ม บริ เวณนี้ ชาวบ้ า น
เรี ยกว่ากิ่วเสื อเป็ นป่ ารกร้ าง ต่อมาชาวบ้านเข้า
มาแผ้ ว ถางและปลู ก ผิ่ น จนในท้ า ยที่ สุ ด
โครงการหลวงมาขอซื้ อ พื้ น ที่ เ ข้า โครงการ
หลวงหนองหอย และพัฒ นามาเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ชมวิวทิวทัศน์ ‘ม่อนอิง
ดาว’ ชมแนวเทือกเขาสลับกันไปไกลสุ ดลูกตา
สู ดอากาศบริ สุทธิ์ ถ่ายรู ปกับเด็กดอย ชมแปลง
พืชผักและผลไม้เมืองหนาว ที่ปลู กหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี จากนั้นเดิ นทางสู่ ‘โป่ งแยงจังเกิ ล
โคสเตอร์ และซิ ปไลน์ ’ ที่เที่ยวสไตล์แอดเวน
เจอร์ ของเชียงใหม่ ให้ท่านได้มีเวลาลองเล่น Jungle Coaster (ราคาเครื่ องเล่นต่างๆไม่รวมในราคาทัวร์ ) เป็ นเครื่ อง

เล่ น คล้า ยรถไฟเหาะ นั่ง ได้ 1-2 คน ผู ้เ ล่ น จะนั่ง อยู่บ นรถแบบเปิ ดแล่ น ลงมาตามรางคดเคี้ ย วลงมาจากเขา
นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องเล่นมากมาย เช่น QuickJump, Zip Line เป็ นต้น อิสระตามอัธยาศัย...
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
เดินทางสู่ ‘อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า’ (28 กม.) เป็ นโครงการหมู่บา้ นตัวอย่างตามพระราชดาริ ภายในอ่างเก็บน้ าห้วย
ตึงเฒ่า เป็ นอ่างเก็บน้ าที่มีขนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติ ร่ มรื่ น เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ ชม ‘หุ่ นฟางคิงคองยักษ์’
ที่ ต้ ั ง ตระหง่ า นอยู่ ก ลางทุ่ ง ข้ า ว ท่ า มกลาง
บรรยากาศวิวดอยสุ เทพ นาท่านออกเดิ นทางสู่
“ชมคาเฟ่ เชี ยงใหม่ (CHOM CAFE AND
RESTAURANT)” ร้ า นกาแฟและร้ า นอาหาร
ยอดฮิตอีกหนึ่งร้าน ร้านในสไตล์สบายๆมีสวน
สวยๆให้ ไ ด้ถ่ า ยรู ป เช็ ค อิ น ท่ า นจะรู ้ สึ ก ผ่อ น
คลายไปบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ...จากนั้น
นาท่ านเดิ นทางไปยังร้ านของฝากสไตล์เมื อง
เหนื อ ให้ท่ า นได้ซ้ื อ ของฝากคนทางบ้าน ได้
เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
เชียงใหม่
19.15 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
21.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่ WE 121
22.35 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
11-14 พ.ย.64 / 18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64
16-19 ธ.ค.64 / 06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65
20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65

ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน

15,990

***ต้ องการเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที*่ **
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 // เชียงใหม่-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 2 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 10,990 บาท/ท่าน โดยการชาระผ่านแอฟเป๋ าตัง พร้ อมส่ งสาเนาบัตรประชาชนและเบอร์
โทรศัพท์ที่ผกู กับเป๋ าตัง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเดินทางของลูกค้า ภายใน 24 ชัว่ โมง

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทางหรื อเลื่อนการเดินทาง สามารถทาได้ก่อนเดินทาง 25 วัน
2. กรณี ยกเลิ กการเดินทางหรื อเลื่ อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ทุกกรณี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยม
ท่านละ 10,990 บาท และจะสิ ทธิ ทวั ร์ เที่ยวไทยของท่านจะไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก

***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
ต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

