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ก ำหนดกำรเดินทำง : สงิหำคม - ธนัวำคม 2563 

 (กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 
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วนัแรก    กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 
 

20.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 

20.30 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตูป้รับอากาศ หรือ มินิบัส  

 ( ในกรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกว่า 10 ท่าน บริษัทของปรบัเปลีย่นรถในการเดินทางเป็น มินิบสั จ านวน 25 ทีน่ั่ง  

เพือ่ความสะดวกสบายในการเดินทาง )   
 

วนัที่สอง   บำ้นแม่ก ำปอง – โครงกำรหลวงตีนตก – รำ้นกำแฟชมนกชมไม ้ 

         วดัแม่ก ำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภำพจำกใบชำ  

         อิสระเดินเล่นน ้ำตกแม่ก ำปอง - รำ้น Teddu Coffee – เขำ้สู่ที่พกั 
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) แบบ BOX SET 
 

....... น.  น าท่านเดินทางไปยัง “แม่ก ำปอง” ตั้งอยู่ในก่ิงอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี 

มีล าธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของ

การมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่ก าปอง คือ การ

ไ ด้มาสัมผั สอากาศบริสุทธิ์ ค วามเ ป็น

ธรรมชาติของป่าไม้ ล าธารและวิถีชี วิต 

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ด้วยความบริสุทธิ์

ของธรรมชาติ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง

เชียงใหม่ ถนนหนทางสะดวกสบาย ท าให้

บ้านแม่ก าปอง คือ สถานที่ท่องเที่ยวฮอต

ฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยากมาเที่ยว

ให้ได้ซักครั้ ง จากนั้นน าท่านเดินทางไป 

“โครงกำรหลวงตีนตก” ศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ            

ทีเ่กิดจากน า้พระทยัและ พระวิสยัทศัน์ อัน

กวา้งไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช ทีไ่ดท้รงพระราชทานทรพัย์

ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท ส าหรบั ก่อสรา้งศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงตีนตก เพื่อ

เป็นแหล่งพัฒนาสาธิต ภายในโครงการยังมีร้านอาหารให้บริการแก่ท่องเที่ยว โดยใช้วัตถุดิบ

จากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อยมากๆ  
 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (2) 
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บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางไป “รำ้นกำแฟชมนกชมไม”้ มีชื่อเสียงในเรื่องของระเบียงร้านที่

มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาและหมู่บ้านแม่ก าปอง  นอกจากการได้จิบกาแฟหอมๆ ใน

บรรยากาศเย็นๆ ท่านจะได้ถ่ายภาพสวยๆ ตรงระเบียงร้านสูดอากาศบริสุทธิ์  ใครมาแม่ก า

ปองแล้วหากไม่มาเชค็อินร้านนี้ เหมือนมาไม่ถึง   

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “วดัคนัธำพฤกษำ” (วดัแม่ก ำปอง) วิหารที่ท าด้วยไม้สักทอง 

แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ส าคัญของชุมชน วัดนี้ เป็นศูนย์รวม

จิตใจของชาวบ้านแม่ก าปองมากว่า 90 ปีแล้ว บรรยากาศที่สวยงามร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะ

ส าหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความสงบ  จากนั้นน าท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภำพจำก

ใบชำ” ผลิตภัณฑพ์ื้นบ้านของชาวบ้านแม่ก าปอง กล่ินหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้ร่างกาย

ได้ผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อน ามาหนุนนอนจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต กล่ินหอม

ของใบชาจะช่วยบรรเทารักษาโรค-หวัด และโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจท าให้หายใจ

คล่องและยังสามารถระงับกล่ินอับกล่ินต่างๆ กล่ินไม่พึงประสงค์ และกล่ินของใบชายังช่วย

ป้องกันแมลงได้อีกด้วย ให้ท่านเลือกซ้ือตามอัธยาศัย   

 
 

 

จากนั้นน าท่านไปชม “น ้ ำตกแม่ก ำปอง” สัมผัสความเย็นสบายของน ้าตกที่อยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติของแม่ก าปอง  จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ ร้านคาเฟ่ริมน ้าตก “Teddu 

Coffee” คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเด่นของที่นี่คือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่าน

ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งเอาเท้าแช่น า้ตกเยน็ๆ และอีกไฮไลท์ของร้าน คือ มีสะพาน

แขวน เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปถ่ายกันอย่างมาก  
 

เย็น  อิสระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปเกบ็ภาพบรรยากาศของแม่ก าปอง 
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  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  
 

วนัที่สำม  ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว – Sky walk ม่อนแจ่ม    

                คำเฟ่ฮิมน ้ำแม่จะ - สวนพฤกษศำสตรส์มเด็จพระนำงเจำ้สริกิิต์ิ – วดัป่ำดำรำ 

                ภริมย(์วดัที่ถ่ำยท ำละครเรื่องเพลิงพระนำง) - เขำ้ที่พกั 
 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ (3)   

น าท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุดชมวิวดอย

ม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน  ด้านหนึ่งเป็นทวิเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านกจ็ะเป็นไร่

ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซ่ึงจะเปล่ียนพืชพรรณไปตามฤดูกาล  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พาท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว” ท่านจะได้ชมความงดงามของ  “ทุ่ง

ดอกเวอรบี์น่ำ” ดอกไม้สม่ีวงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่ก าลังได้รับความนิยม

จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้  เพราะดอกไม้จะบานในช่วงฤดู

ฝนก่อนจะเข้าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่อยู่บนเนินเขา สามารถมองเหน็วิวม่อนแจ่ม 

และภเูขาได้ 180 องศาเลย วิวดีมากๆ ภายในไร่นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอสมอส มี

จุดชมวิวและมุมถ่ายรูปให้เลือกหลายมุม 

(หมำยเหตุ : กำรบำนของดอกไมแ้ต่ละ

ชนิดขึ้ นอยู่กับสภำพอำกำศ บริษัทฯไม่

สำมำรถก ำหนดได้ ) จากนั้นน าท่านไป 

“Skywalk ม่อนแจ่ม” เป็นสะพานไม้ไผ่ที่

ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 

200  เมตร  สอง ข้ า งท า งประดั บ ด้ ว ย

ดอกสร้อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสดไป

ตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน กม็ีทุ่ง

ดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว ก าลังเบ่งบาน
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สะพรั่ง รวมถึงดอกไม้ชนิดอ่ืนๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้ โรย 

ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซ่ึงเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด 

ถ้ามาที่นี่ตอนเช้า เราจะมองเห็นทะเลหมอกลอยปกคลุมอย่างหนาแน่น โดยมีภูเขากับแสงสี

ส้มของดวงอาทติย์เป็นแบลค็กราวน์ สวยงามจับใจ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น

น าท่านเดินทางไป  “คำเฟ่ฮิมน ้ ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง 

ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถ่ายภาพสวยหลาย

มุม โดยเฉพาะร่มสีสันสดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณสะพานแขวนที่ตั้งอยู่ภายใน

ร้านโดยส่วนของคาเฟ่ขายเครื่องดื่มจะตั้งอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านในจะเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่

ริมน า้ตก  

 
 

 

เท่ียง   อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั   
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป “สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ” โดยได้รับ

พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ เป็นสถานที่

อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติมากที่สดุ ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้

เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด  จากนั้นน าท่านเดินทางไป                 

“วดัป่ำดำรำภิรมย”์ เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติด

อันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา 

วัดป่าดาราภิรมย์มีความส าคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ (วัดที่ถ่ายท า

ละครเรื่องเพลิงพระนาง )  
 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำร (4) 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (หอ้งพกั 2 – 3 ท่าน )  
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วนัที่สี ่ แม่แตง  - ชมไร่ชำลุงเดช  - แวะถ่ำยรูปสเตยไ์วลด์ & คำเฟ่  

                ไหวพ้ระขอพรก่อนกลบั ณ วดับำ้นเด่น – แวะซ้ือของฝำก – กรุงเทพฯ  
 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ (5)   
 

น าท่านเดนิทางสู่ อ. แม่แตง น าท่านเดินทางไป “ไร่ชำลุงเดช” ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการหลวง

ม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ชาของคุณลุงเดช ที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันได

ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบ้านพัก รวมถึงร้านอาหาร ขนมเบเกอร์ร่ี ชา ไว้

บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย   

 

น าท่านไปถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café ” เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดริมน า้ 

การตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติแต่ ดูแล้วสวยสะดุดตา แนวโขดหินก้อนใหญ่ที่วาง

สลับกันไปมามองแล้วเพลินตา สัมผัส

ความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง จิบ

กาแฟ ทานอาหารอร่อยๆ มองสายน ้า

ไหล ปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาติ ท่าน

จะได้สมัผัสบรรยากาศแบบชิลล์ๆ   
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เท่ียง   อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั   
 

จากนั้นน าท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วดับำ้นเด่น” ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทีต่ั้ง

วัดเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

ศิลปะไทยและล้านนาท าให้วัดมีความใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมาก  จากนั้นน าทา่น 

“แวะซ้ือของฝำก” ก่อนอ าลาเมืองเชียงใหม่ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย  ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางดว้ยรถตู ้หรือ มินิบัส  
 

 

...... น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  

** เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถือ

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัรำค่ำบริกำร : สิงหำคม – ธนัวำคม 2563 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัท่ี 14 - 17 สงิหำคม 63 5,900 5,900 5,900 1,800 

วนัท่ี 21 - 24 สงิหำคม 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 28 - 31 สงิหำคม 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 04 – 07 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 11 - 14 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 18 - 21 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 25 - 28 กนัยำยน 63 6,500 6,500 6,500 1,800 

วนัท่ี 02 – 05 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 09 - 12 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 16 - 19 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 
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วนัท่ี 23 - 26 ตุลำคม 63  7,200 7,200 7,200 1,800 

วนัท่ี 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 06 – 09 พฤศจิกำยน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัท่ี 13 - 16 พฤศจิกำยน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัท่ี 20 – 23 พฤศจิกำยน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัท่ี 27 - 30 พฤศจิกำยน  6,700 6,700 6,700 1,800 

วนัท่ี 04 – 07 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 11 – 14 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 18 - 21 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 25 - 28 ธนัวำคม 63  7,900 7,900 7,900 2,300 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัท่ี 01 – 04 มกรำคม 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

 

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกคำ้** 

 

 

อตัรำนี้ รวม  

✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

✓ ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม  

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 
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✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

เงื่อนไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 6 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดขึ้ น อาท ิค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนกำรเดินทำง ตอ้งแจ้งล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 

 

กำรช ำระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทวัร ์

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 
 

หมำยเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้ จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบรษิัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
    

 “ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 


