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วันที่แรก

กรุงเทพฯ • เชียงใหม่

 (-/-/เย็น Set Box)

พร้อมกันที่ป๊ ั มน้ ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ มุ่งหน้ำสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถบัส V.I.P ปรับอากาศ
*บริกำรอำหำรกล่องพร้อมเครื่องดืม่ บนรถ*
(กรณีหำกท่ำนมำไม่ตรงเวลำนัดหมำย ท่ำนอำจจะตกทริป และจะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้ น)

21.00 น.
22.00 น.
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วันที่สอง

08.00 น.
เช้ำ

เชียงใหม่ • วัดพระธำตุดอยสุเทพ • วัดเจดียเ์ จ็ ดยอด •ร้ำนไอศกรีม iberry • วัดสวนดอก • วัด
พระธำตุดอยคำ • ถนนคนเดินวัวลำย
 (เช้ำ/กลำงวัน/ - )
เดินทำงถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้ำนนำ ซึ่งถือว่ำเชียงใหม่น้นั เป็ นเมืองหลวง
ของอำณำจักรล้ำนนำ และยังเป็ นศูนย์กลำงในกำรสักกำระหระธำตุประจำปี เกิดอีกด้วย
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำร
เปลี่ยนเป็ นรถ 2 แถวแดง รถโดยสายเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธำตุ
ดอยสุเทพรำชวรวิหำร พระอารามหลวงที่สาคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้น สร้ างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ท่ี 6 แห่งอาณาจักรล้ านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้ างตาม
ศิลปะแบบล้ านนา องค์เจดีย์เป็ นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิ ดด้ วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็ นบันไดนาค
เจ็ดเศียรก่อปูน ได้ รับการบูรณะครั้งใหญ่ โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็ นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5
เป็ นพระธำตุประจำปี ผูท้ ี่เกิดปี มะแม
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จำกนั้น

กลำงวัน

เดินทางสู่ วัดเจดียเ์ จ็ ดยอด วัดที่มีความสาคัญต่อพระพุทธศานาในดินแดนสุวรรณภูมิเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากว่าเป็ นสถานที่ท่ที าการสังฆยานาพระไตรปิ ฎกเป็ นครั้งแรกในภูมิภาค ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้ าติ
โลกราช ตัวเจดีย์น้ันมีเอกลักษณ์คือเป็ นเจดีย์ท้ังหมด 7 ยอด ใน 1 เจดีย์ และมีลักษณะคล้ ายมหาเจดีย์
พุทธคยา ประเทศอินเดีย และยังมีต้นมหาโพธิ์ท่ไี ด้ รับหน่อมาจากต้ นพระศรีมหาโพธิ์ท่พี ระพุทธเจ้ าตรัสรู้อีก
ด้ วย เป็ นพระธำตุประจำปี ผูท้ ี่เกิดปี มะเส็ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรในเมืองเชียงใหม่
ให้ท่ำนได้อิสระถ่ำยรูป ณ ร้ำนไอศกรีม iberry
ของ Standup comedy ชื่อดังอย่าง โน้ ส อุดม แต้
พานิช อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไม่พลาดเมื่อมา
เยื อ นเมื อ งเชี ย งใหม่ ด้ ว ยการตกแต่ ง อัน เป็ น
เอกลักษณ์ของภาคเหนือผสมผสานกันไอเดียสุด
แหวกแนวที่เจ้ าของร้ านเป็ นผู้ลงรายละเอียดเอง
พร้ อมไอศกรีมและของหวานนานาชนิดที่ให้ ท่าน
ได้ เลือกอิสระรับประทานตามอัธยาศัย (ไม่รวม
ในรำคำทัวร์)

จำกนั้น พาท่า นสู่ วัดสวนดอก หนึ่ งในวัดสาคั ญ
ของเชี ย งใหม่ เนื่ อ งจากว่ า เป็ นสุ ส านหลวงของ
เจ้ านายทางเหนือด้ วยสร้ างบนพื้นที่พระราชอุทยาน
เดิม ก่ อ นพระเจ้ า กือ นาจะทรงโปรดให้ เ ป็ นพระ
อารามหลวง เพื่อเป็ นที่จาพรรษาของพระมหาเถระ
สุมน ภายในวิหารหลวงประดิษฐานพระเจ้ าเก้ าตื้อ
พระพุ ทธรูป องค์ใหญ่ และพระพุ ทธปฏิมาค่ า คิง
พระพุ ทธรู ป ทองสั ม ฤทธิ์ ว่ า กัน ว่ า ขนาดเท่ า พระ
เจ้ ากือนา
จำกนั้น

เดินทางสู่ วัดพระธำตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้ างในสมัย
พระนางจามเทวีกษัตริย์แห่ งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็ นผู้สร้ างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐานพระ
เกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นอกจากพระธาตุแล้ วยังมี หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้ างขึ้นในรั ชสมัย
พญากือนา
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จำกนั้น
เย็น
ที่พกั
วันที่สำม
เช้ำ

พาท่านกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่พาท่านเดิน ถนนคนเดินวัวลำย 1 ใน 2 ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดของเมือง
เชียงใหม่ โดยจะมีบรรยากาศที่มีความท้องถิ่น เคล้ าไปกับบ้ านเรือนที่สวยงามของเชียงใหม่
อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
โรงแรมเชียงใหม่อยู่ดี หรือเทียบเท่ำ
ม่อนแจ่ ม Sky Walk • ร้ำน Jungle De Café • ห้วยตึงเฒ่ำ •วัดพระสิงห์ • วัดเจดียห์ ลวง • ถนนคน
เดินประตูท่ำแพ
 (เช้ำ / กลำงวัน / - )
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
พำท่ ำนสู่ ห้ว ยตึ งเฒ่ ำ อ าเภอแม่ ริ ม แต่ เดิมเป็ น
เฉพาะโครงการในพระราชดาริ ก่อนที่จะได้ รับการ
พั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งจนเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ต้ อ งไม่
พลาดในปั จ จุ บั น ความน่ า รั ก ของที่ น่ี ค งหนี ไ ม่
พ้ นคิงคิงยักษ์ท่ที าจากฟาง อยู่กลางทุ่งเขียวขจี โดย
มีสะพานไม่ ไผ่ ทอดยาวตลอดทาง ให้ ท่า นได้ เก็บ
ภาพบรรยากาศอย่างจัดเต็ม
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จำกนั้น

พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ ม จากดอยที่
เสื่อมโทรมจากการทาเกษตรเลื่อนลอย เป็ นเขาหัวโล้ นเตียน จนได้ รับการฟื้ นฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตาม
แนวพระราชดาริ จนกลายเป็ น หนึ่งในดอยใกล้ ตัวเมืองเชียงใหม่ท่มี ีความสวยงามมากที่สดุ แห่งหนึ่ง พาท่าน
แวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ท่ตี ้ องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร
ให้ ท่านได้ อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด

จำกนั้น

ให้ท่ำนได้นงชิ
ั ่ ลๆ ที่รำ้ น Jungle De Cafe ร้ านกาแฟที่โดดเด่นด้ วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมี
มุ ม ถ่ า ยรู ป มากมาย โดยเฉพาะวิ ว ริ ม น้า ตกสุด อลั ง การที่อ ยู่ ก ลางร้ า น ให้ท่ ำ นได้ถ่ ำ ยรู ป พร้อ มลิ้ มรส
เครื่องดืม่ กันอย่ำงชิล ไม่ตอ้ งรีบเร่ง
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กลำงวัน
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรในเมืองเชียงใหม่
เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ภายในกาแพงเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดที่มีความทันสมัย เคล้ ากับกลิ่นอาย
วัฒนธรรมล้ านนาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอาราม
หลวงแห่ งเดียวที่อ ยู่ ในเขตก าแพงเมือ ง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ ในวิหารลายคา ซึ่งมีความงามด้ ว ย
ศิลปากรรมแบบล้ านนาที่ปราณีตบรรจง เป็ นพระธำตุประจำปี ผูท้ ี่เกิดปี มะโรง

จำกนั้น

พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสาคัญของเชียงใหม่ท่ี วัดเจดียห์ ลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคย
เป็ นที่ประดิษฐานพระแก้ วมรกต พระพุทธรูปองค์สาคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่ง
หรือเสาหลักเมือง เป็ นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง
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จำกนั้น เดิ น ทางสู่ ถ นนคนเดิ น ที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ในเมื อ ง
เชียงใหม่ท่ี ถนนคนเดินท่ำแพ ตั้งอยู่บริเวณประตูทาแพ
ทางทิศ ตะวั น ออกของตั ว เมื อ ง ระยะทางประมาณ 1
กิโ ลเมตร จ าหน่ า ยสิน ค้ า มากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ นสิ น ค้ า
พื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก และอีกมากมาย ถือว่า
เป็ นอีก 1 เสน่ห์ท่ไี ม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเชียงใหม่
(เนื่ อ งจำกถนนคนเดิ น เปิ ดเฉพำะวัน อำทิ ต ย์ หำก
โปรแกรมเดินทำงไม่ตรงกับวันอำทิตย์ ขอพำท่ำนไปที่
ถนนคนเดินวัวลำยแทนซึ่งเปิ ดวัดเสำร์ หำกตรงกับวัน
ธรรมดำขออนุญำตพำท่ำนเดินเล่น ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ
เมญ่ำแทน)
เย็น
ที่พกั

อิสระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
โรงแรมฮอลิเดย์ กำร์เดน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สี่
เช้ำ
จำกนั้น

กลำงวัน
21.00 น.

เชียงใหม่ • ตลำดทุ่งเกวียน • พระธำตุลำปำงหลวง • กรุงเทพฯ

 (เช้ำ/กลำงวัน/ - )

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ จ.ลาปาง แวะ ตลำดทุ่งเกวียน แหล่งรวมสินค้ าของฝากที่มีท้งั ของกิน ของใช่ ไม่ว่าจะเป็ นไส้
อั่ว นา้ พริกหนุ่ม แคปหมู กาแฟ และอีกมากมายให้ท่ำนได้เลือกซื้ อตำมอัธยำศัย

ก่อนเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ แวะสักการะอีกหนึ่งพระธาตุดัง ณ วัดพระธำตุลำปำงหลวง พระธาตุท่สี าคัญ
ที่สุดในจังหวัดลาปาง วัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผังวัดที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง โดยจาลอง
จักรวาลตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และยังเป็ นจุดสาคัญในประวัติ ศาสนาที่หนานทิพย์ช้าง วีรบุรุษ
ของสาปางได้ สังหารท้ าวมหายศ และปลดแอกลาปางให้ เป็ นอิสระ ปัจจุบันรอยกระสุนยังปรากฏอยู่บนรั้วที่
ล้ อมองค์พระธาตุไว้ เป็ นพระธำตุประจำปี ผูท้ ี่เกิดปี ฉลู
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรเมืองลำปำง
มุ่งหน้ำกลับสู่กรุงเทพฯ ณ ปั๊ มน้ ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภำวดี
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรูล้ ืม
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

( ศ ) 31 ก.ค. 63

03 ส.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 07 ส.ค. 63

10 ส.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( พ ) 12 ส.ค. 63

15 ส.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 14 ส.ค. 63

17 ส.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 21 ส.ค. 63

24 ส.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 28 ส.ค. 63

31 ส.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 04 ก.ย. 63

7 ก.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 11 ก.ย. 63

14 ก.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 18 ก.ย. 63

21 ก.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 25 ก.ย. 63

28 ก.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 02 ต.ค. 63

05 ต.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 09 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ส ) 10 ต.ค. 63

13 ต.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

เวลาเดินทาง
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มีราคาเด็ก

3,899
3,899
3,899
3,899
3,899
3,899
3,899
3,899
3,899
3,899
3,999
3,999
3,999
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( ศ ) 16 ต.ค. 63

19 ต.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 23 ต.ค. 63

26 ต.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

(พฤ ) 29 ต.ค. 63

01 พ.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 06 พ.ย. 63

09 พ.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 13 พ.ย. 63

16 พ.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 20 พ.ย. 63

23 พ.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 27 พ.ย. 63

30 พ.ย. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 04 ธ.ค. 63

07 ธ.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

(พฤ ) 10 ธ.ค. 63

13 ธ.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 18 ธ.ค. 63

21 ธ.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

( ศ ) 25 ธ.ค. 63

28 ธ.ค. 63

บัส 50 ที่นั่ง

30+1

22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.
22.00น.-08.00น.
08.00น.-21.00น.

3,999
4,299
4,499
4,499
4,499
4,499
4,499
4,699
4,699
4,699
4,799

**พักเดี่ยวเพิม่ ท่ านละ 2,000บาท การันตีเดินทางตั้งแต่ 25 ท่ านขึน้ ไป**
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อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร ,
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
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• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (25 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่
ประโยชน์ของท่านเอง***

มหัศจรรย์..เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม - หน้าที่18 -

