




มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ าํ นาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที!พกั มาตรฐานระดับ % ดาว & คืน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สําหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที!เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย! ม
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กําหนดการเดินทาง
เทศกาลวันหยุดยาว วันที! 45-77 พฤศจิกายน // 4:-4& ธันวาคม 7<=&

วันแรก( )

เชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่ อแก้ ว –แม่ สะเรียง –ถําแก้ วโกมล
ขุนยวม – วัดต่ อแพ – ทุ่งดอกบัวตอง – ดอยแม่ อูคอ – ถนนคนเดินแม่ ฮ่องสอน

:%.:: น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัAน % เคาร์ เตอร์สาย
การบินเวียดเจ็ด (เคาเตอร์ K ) พร้อมเจ้าหน้าที!คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที!นง!ั บนเครื! อง
:=.4: น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินเวียดเจ็ด เที!ยวบินที! VZ 100
:H.&: น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นําท่านเดินทางโดยรถตูส้ ู่ ‘อุทยานแห่ งชาติออบหลวง’ (4:= กม.) ชมช่องแคบ
เขาขาดที!มีหน้าผาหิ นขนาบลํานํAาแม่แจ่ม ทําให้เกิดหุ บ
เขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหล
วงถึ ง ระดั บ นํA าปกติ ป ระมาณ &7 เมตรความงามที!
ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างสวยงามเบืAองล่างเป็ นแม่นA าํ
ที! ไหลคดเคีAยวผ่า นช่ องเขาขาด ซึ! งช่ องเขานีA มีลกั ษณะ
เป็ นผาสู งชัน จากนัAนเดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธุ์
ไม้บ่ อ แก้ ว ’ หรื อ ‘สวนสนบ่ อ แก้ ว ’ (7& กม.) พืA น ที!
ทดลองปลูกสนภูเขาชนิ ดต่าง ๆ ที!กรมอุทยานแห่ งชาติฯ
นําพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริ กาใต้
และไต้หวัน เพื!อทดลองหาพันธุ์ที!เหมาะสมมาเป็ นไม้
เบิกนํา เพื!อปลูกบนป่ าเสื! อมโทรมบนดอยทางภาคเหนื อ
แวะเดิ นเล่นชมแนวป่ าสนที! เรี ยงราย เป็ นทิ วแถวทอด
ยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตย์บางๆ ที!สองมาเกิดเป็ นภาพโรแมนติกน่าประทับใจ จากนัAนเดินทางสู่
อ.แม่เสรี ยง (H: กม.)
เที!ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ!น
บ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถํAาแก้วโกมล’ (%7 กม.) ชมถํAาที!มีผลึกแร่ แคลไซค์ที!มีลกั ษณะคล้ายเกล็ดหิ มะ ที!มี
ความใสกาวบริ สุทธิQดูคล้ายเกล็ดนํAาแข็งเกาะทัAงบริ เวณผนังถํAา จัดว่าเป็ นถํAาที!งดงามที!สุดแห่งหนึ!งของเมืองไทย อีก
ทัAง ยัง เป็ นหนึ! ง ในถํAาผลึ ก แร่ แคลไซต์ที! ค ้นพบเพีย ง & แห่ ง ทั!วโลก คื อพบที! จี น ออสเตรเลี ย และประเทศไทย
จากนัAนเดินทางสู่ อ.ขุนยวม ชม ‘วัดต่อแพ’ (H& กม.) วัดเล็กๆ ที!มีอายุเก่าแก่มากกว่า 4:: ปี ริ มแม่นA าํ ยวมที!มีศาลา
การเปรี ยญที!สร้างจากไม้สักทัAงหลังตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายสวยงาม รวมถึงวิหารและเจดียท์ ี!ผสมผสานระหว่าง
ศิลปะพม่าและไทใหญ่ ตัวเจดียเ์ ป็ นสี ทองอร่ ามเป็ นที!เคารพและศรัทธาของชาวบ้านในอําเภอขุนยวม
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จากนัAนนําท่านชม *** ‘ทุ่งบัวตอง ที!ดอยแม่อูคอ’ ที!บาน
สะพรั! ง เต็ม ดอย ถื อเป็ นทุ่ ง ดอกบัวตองที! ใ หญ่ ที! สุ ดใน
ไทย (ชมได้เ ฉพาะเดื อ น พฤศจิ ก ายน–ต้น ธัน วาคม )
จากนัAนเดินทาสู่ เข้าสู่ แม่ฮ่องสอน (H4 กม.)
บริ การอาหารมืAอคํ!า ณ ร้านอาหารท้องถิ!น // หลังอาหาร
อิสระให้ท่านเดินเล่นที!ถนนคนเดิน ชาวเขาและชาวบ้าน
ในอําเภอปายนําสิ นค้ามาขายให้กบั นักท่องเที!ยวไม่วา่ จะ
เป็ น เสืA อผ้า รู ปภาพ โปสการ์ ด ตลอดจนถึ งร้ านอาหาร
และร้านค้ามากมาย

ที*พกั : อิมพีเรียล แม่ ฮ่องสอน หรื อที*พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที*สอง(-)
เช้า

เที!ยง
บ่าย

ปางอุ๋ง – บ้ านรักไทย – ภูโคลน – ถําปลา – สะพานซู ตองเป้ - กะเหรี*ยงคอยาว
‘บ้ านห้ วยเสื อเฒ่ า’ – พระธาตุดอยกองมู

บริ การอาหารมืAอเช้า ณ โรงแรมที!พกั
หลังอาหาร เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ (%& กม.) อดีตเขาหัวโล้น และป่ าเสื! อมโทรม ที!มีการฟืA นฟูสภาพป่ า และปลูกป่ าขึAน
รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บนํAาปางตอง (ปางอุ๋ง)”ขึAนตามแนว
พระราชดําริ ของในหลวงรัชกาลที! 5 จนทําให้ทศั นียภาพ
ที! เป็ นเอกลักษณ์ สวยงามและมี อากาศที! เย็นตลอดทัAงปี
ชมทิวทัศน์ที!แวดล้อมไปด้วยทิวสนเรี ยงราย แสงอาทิตย์
อ่อนๆ และสายหมอกที!ลอยปกคลุมเหนื อผิวนํAาสวยงาม
น่ า ประทั บ ใจ จากนัA นแวะ ‘บ้ า นรั ก ไทย’ (47 กม.)
หมู่ บ ้า นชาวจี น ยู น นานอดี ต ทหารจี น คณะชาติ “ก๊ ก
มินตังZ ” (กองพล 5&) อยู่สูงจากระดับนํAาทะเล กว่า 4,776
เมตร ทําให้พAืนที! เหมาะสมอย่างยิง! กับการปลูกชาพันธุ์ดี
และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บา้ นโอบล้อมไปด้วย
ทิวเขา แมกไม้ที! อุดมสมบูรณ์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ!น
เดินทางไปยัง ‘ภูโคลน’ (7H กม.) แหล่งนํAาแร่ และโคลนธรรมชาติที!มาจากสายนํAาแร่ ใต้พAืนดินซึ!งอุดมไปด้วย แร่
ธาตุ ที! มีประโยชน์ต่อสุ ข ภาพและผิวพรรณของมนุ ษย์ มี เวลาให้ท่านได้ท ดลองสปาพอกผิ วหน้า ด้วยโคลน
ธรรมชาติตามอัธยาศัย *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์ ) เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่ งชาติ ถํAาปลา – นํAาตกผา
เสื! อ’ (= กม.) ภายในถํAามีนA าํ ไหลออกจากถํAาใต้ภูเขาอยูต่ ลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง ปลาคัง หรื อ
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ปลาพลวง จํา นวนมากมาอยู่อาศัย ในถํAา แห่ ง นีA บริ เวณ
โดยรอบยังมีทิวทัศน์ของสภาพป่ า หน้าผาเขาหิ นปูนอัน
เป็ นธรรมชาติ ที!สวยงามมาก จากนัAนแวะชม ‘สะพานซู
ตองเป้ ’ (4: กม.) สะพานที!เกิดจาก ความศรัทธาและการ
ร่ วมแรงร่ วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านนับว่าเป็ น
สะพานไม้ไผ่ที!ยาวที!สุดในประเทศไทย มีความเชื!อกันว่า
หากได้ม ายื น อยู่ ก ลางสะพานแล้ว อธิ ษ ฐานขอความ
ความสํ า เร็ จ ใดๆ ก็ จ ะพบกับ ความสมหวัง เดิ น ทางสู่
‘หมู่บา้ นห้วยเสื อเฒ่า’ (7% กม.) เพื!อชมวิถีชีวิตและความ
เป็ นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซึ! งเป็ นหมู่บา้ นชนเผ่าคอยาวที!
อพยพลีA ภยั สงครามเข้ามาอยู่ที!แม่ฮ่องสอนมานาน โดย
ดํารงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดัAงเดิม ล้อมรอบไปด้วยป่ า
ภายในหมู่บา้ นมีสถานที!จาํ หน่ ายผลิ ตภัณฑ์ของที! ระลึ ก
ต่างๆ ให้นักท่องเที!ยว โดยสิ นค้าส่ วนใหญ่ จะเป็ นพวก
ผ้าทอ เครื! องประดับ จากนัAนนําสมาชิ กสักการะ “พระ
ธาตุ ด อยกองมู ” (47 กม.) ศาสนสถานคู่ บ ้า นคู่ เ มื อ ง
แม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึAนอยู่บนยอดเขาสู งกลางตัวเมื อง
ชมวิ วทิ วทัศ น์ ที! ง ดงามของเมื องแม่ ฮ่องสอนที! ถู ก โอบ
ล้อมด้วยภูเขาสู งชัน
บริ การอาหารมืAอคํ!า ณ ร้านอาหารท้องถิ!น

ที*พกั : อิมพีเรียล แม่ ฮ่องสอน หรื อที*พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที*สาม(8)
เช้า

วัดจองคํา,วัดจองกลาง – ปางมะผ้ า – บ้ านลุกข้ าวหลาม – ดอยกิว* ลม
ปาย – วัดนําฮู – สะพานประวัติศาสตร์ – กองแลน – ห้ วยนําดัง – เชียงใหม่

บริ การอาหารมืAอเช้า ณ โรงแรมที!พกั
หลัง อาหารนํา ท่ านเยี!ยมชมวัดจองคํา และวัดจองกลาง
สั ญ ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมของไทใหญ่ ก ลางเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ
ประเพณี ของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต
วัด จองกลาง ซึ! ง เป็ นพระพุ ท ธรู ป องค์ใ หญ่ ที! สุ ด ของ
แม่ฮ่องสอนเพื!อความเป็ นสิ ริมงคล จากนัAนเดินทางสู่ จุด
ชมวิ ว ‘บ้า นลุ ก ข้า วหลาม’ อ.ปางมะผ้า (<& กม.) ชม
ทิวทัศน์ที!สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยังเต็มไปด้วยร้านรวงสิ นค้าสิ นค้าพืAนเมืองอย่างพวกผักและผลไม้ของ
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คํ!า

ชาวบ้า นมู เซอมาจํา หน่ า ยให้กับ นัก ท่ องเที! ย วมากมาย
จากนัAนแวะชมวิวสองฝั!ง อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จากจุด
จุดชมวิว ‘ดอยกิ!วลม’ (&& กม.) จากนัAนเดินทางสู่ อ.ปาย
(7& กม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ!น
เดิ นทางสู่ ‘วัดนํAาฮู ’ เป็ นวัดที! เก่ า แก่ ที!สุดแห่ ง หนึ! ง ของ
เมื อ งปาย สั ก การะ ‘หลวงพ่ อ อุ่ น เมื อ ง’ พระพุ ท ธรู ป
ศักดิQสิทธิQ ที!เป็ นที!สักการะของชาวเมืองปาย ในวัดยังมี
พระเจดียส์ ี ทองที!เรี ยกว่า เจดียอ์ ฐั ิ พระสุ พรรณกัลยา ซึ! ง
บรรจุอฐั ิพระสุ พรรณกัลยาอยูอ่ ีกด้วย ชมและถ่ายภาพกับ
‘สะพานประวัติศาสตร์ ’ ข้ามแม่นA าํ ปาย ที!สร้างขึAนสมัย
สงครามโลกครัA งที! 7 จากนัAนแวะชม ‘กองแลน’ หรื อ
‘ปายแคนยอน’ (4: กม.) ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที!เกิ ด
จากการทรุ ดตัวของดินบนภูเขาสู ง ที!ถูกกัดเซาะเป็ นร่ อง
ลึ ก คล้า ยหน้า ผา ติ ดต่ อกันเป็ นบริ เวณกว้า ง มี ล ัก ษณะ
คล้า ยแพะเมื องผี ของจังหวัดแพร่ และยัง เป็ นจุ ดชมวิว
ทิวทัศน์ที!สวยงามของเมืองปาย สมควรแก่เวลา เดินทาง
สู่ ‘อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห้ ว ยนํA าดั ง ’ (75 กม.) จุ ด ชมวิ ว
บรรยากาศ มีสภาพป่ าและธรรมชาติที!สมบูรณ์ ภูเขาสู ง
ชันสลับซับซ้อน เป็ นป่ าต้นนํAาลําธารที!สวยงาม จากนัAน
เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (c4 กม.)
บริ การอาหารมืAอคํ!า ณ ร้านอาหารท้องถิ!น

ที*พกั : โรงแรม เชียงใหม่ ออร์ คดิ หรื อที*พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที*สี*(>)
เช้า

เชียงใหม่ – บ้ านแม่ กาํ ปอง – ดอยสุ เทพ – โหล่ งฮิมคาว – เดินทางกลับ
บริ การอาหารมืAอเช้า ณ โรงแรมที!พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘บ้านแม่กาํ ปอง’ ( กม.) หมู่บา้ นเล็กๆ ในหุบเขาที!ชาวบ้านใช้ชีวิตอยูก่ นั อย่างเรี ยบง่าย ใน
กิ!งอําเภอแม่ออน ด้วยภูมิประเทศเป็ นที!ดอนและระดับความสู งถึง 4,&:: เมตรจากระดับนํAาทะเล ทําให้ที!นี!มีอากาศ
เย็นและชืAนตลอดทัAงปี และ ‘แม่นA าํ ตกแม่กาํ ปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บา้ นสร้างความชุ่มชืA นแก่ชาวบ้านตลอดทัAงปี
ยังมี ‘วัดแม่กาํ ปอง’ที!มีวิหารเป็ นไม้ทA งั หลัง หน้าจัว! หลังคาวัดแกะสลักจากไม้สัก เป็ นลวดลายแบบล้านนา และยัง
มี พระอุโบสถที! ตA งั อยู่กลางลําธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ ที!เขียวขจี บ้านแม่กาํ ปองเป็ นหมู่บา้ นที! ทาํ เมี!ยง
กาแฟ และชา เป็ นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที!ชาวบ้านเอาใบมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์พAืนบ้านอย่างหมอนใบชาสําหรับ
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จําหน่ายให้นกั ท่องเที!ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมนํAาตก
หรื อสั ม ผัส วิ ถี ชี วิ ต ชาวแม่ ก ํา ปองหรื อชิ ม กาแฟชม
บรรยากาศของธรรมชาติอนั งดงามตามอัธยาศัย
เที!ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ!น
บ่าย
นําท่านขึAนสู่ ‘ดอยสุ เทพ’ อันเป็ นที!ตA งั ของ ‘วัดพระบรม
ธาตุดอยสุ เทพ’ ปูชนี ยสถานคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้าง
ขึAนเมื! อ พ.ศ.1927 มี บนั ไดนาคทอดยาวขึAนไปสู่ วดั 306
ขัAนภายในวัดเป็ นที!ประดิษฐานขององค์เจดีย ์ ทรงมอญ ที!
ใต้ฐานพระเจดียม์ ีพระบรมสารี ริกธาตุ สักการะพระธาตุ
เพื!อความเป็ นสิ ริม งคล จากนัAนเดิ นทางสู่ อ.สั นกํา แพง
เดิ นเล่นย่าน ‘โหล่งฮิ มคาว’ ชุ มชนเล็กๆ น่ ารั กๆ ตัAงอยู่
ใกล้กบั แม่นA าํ คาว วิถีชีวิตของผูค้ นในชุมชนอยูแ่ บบสงบ
เรี ยบง่าย มีลกั ษณะเป็ นซอยตรงยาว สองข้างทางเต็มไป
ด้วยบ้านเรื อนที!ผลิตงานศิลปะ งานทํามือและงานเสืA อผ้า
ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย สี สั น ต ล อ ด เ ส้ น ท า ง เ ดิ สั ม ผั ส
ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของชาวโหล่งฮิม
คาว ภายในชุ มชนมี การทําสลุงเงิ น มี ศูนย์ฟAื นฟูผูพ้ ิการ
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสืA อผ้าพืAนเมือง ที!ยงั เป็ นที!ตA งั ของ ร้านอาหารสุ ดชิลล์ Meena มีขา้ วอีกด้วย
45.:: น. นําท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
7:.7: น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยโดยสายการบินเวียดเจ็ด เที!ยวบินที! VZ 121
74.%: น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี!ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื! องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัAน เพื!อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ทัAงนีAจะคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

พักท่านเดียว
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 7-47 ปี
เด็ก 7-47 ปี
พักห้องละ 7-& ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 7 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 7 ท่าน เพิ!มท่านละ
(มีเตียงเสริ ม) (ไม่มีเตียงเสริ ม)

A--- พ.ย. //
15,900
15,900
15,700
15,400
D- 8 ธ.ค. -EF8
***หากท่ านต้ องการ อัพเกรดห้ องพักกรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที****

5,000

อัตราค่ าบริการนีรวม
1. ค่าตัวk เครื! องบินชัAนประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื!อโหลดท่านละ1 ใบ
นํAาหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สําหรับกระเป๋ าถือขึAนเครื! อง นํAาหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นําเที!ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที!พกั ระดับมาตรฐาน % ดาว & คืน พักห้องละ 7-& ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมืAอตามที!ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที!ยวให้ความรู ้ ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ!ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที!จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทัAงผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ =00 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื! องดื!มและอาหารนอกเหนือจากที!ระบุในรายการ

เงื*อนไขการสํ ารองที*นั*ง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาชําระค่ามัดจําทัวร์ c,::: บาท/ท่าน ภายใน 7 วันทําการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน (ที!สะกด
ชื!อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื!อใช้นาํ ส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนที!เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 70 วันทําการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที!ระบุ (การไม่ชาํ ระเงินค่า
มัดจําหรื อชําระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื*อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล้ว ขอสงวนสิ ทธิQ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ =,::: บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 4<-c วันทําการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิQคืนเงินให้กบั ลูกค้าจํานวน <: % ของเงินที!ลูกค้า
ได้ชาํ ระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า c วันทําการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิQไม่คืนเงินใดๆทัAงสิA นให้กบั ลูกค้า
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2. กรณี ที!มีการจองตํ!ากว่า 7: ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิQในการยกเลิกโปรแกรมนีA โดยจะคืนเงินที!ลูกค้าได้ชาํ ระไว้แล้ว
ทัAงหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครัAงต้องมีผเู ้ ดินทางที!เป็ นผูใ้ หญ่ จํานวน 7: ท่านขึAนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิQในการเปลี!ยนแปลงราคาหรื อเลื!อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที!ยวอาจมีการเปลี!ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื! องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที!สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที!ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที!
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที!ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืA อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที!เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ! งของสู ญหายตามสถานที!ต่างๆ
● การจัดที!นงั! บนรถบัสขึAนอยูก่ บั ลําดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิQขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื!อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ทA งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื!อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัAงหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึAน-ลงรถทุกครัAง
ที!นงั! บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิQขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทําความสะอาดบนรถโดยสาร
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