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มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ าํ นาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที่พกั มาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สําหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

พฤศจิกายน
ธันวาคม

04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13

วันแรก(1)

เชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่ อแก้ ว –แม่ สะเรียง –ถํา้ แก้ วโกมล
ขุนยวม – ทุ่งดอกบัวตอง – ดอยแม่ อูคอ – แม่ ฮ่องสอน

05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย
การบินไทยสมายล์ (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นง่ั บนเครื่ อง
07.25 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 102
08.45 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นําท่านเดินทางโดยรถตูส้ ู่ ‘อุทยานแห่ งชาติออบหลวง’ ชมช่องแคบเขาขาดที่มี
หน้าผาหิ นขนาบลํานํ้าแม่แจ่ม ทําให้เกิดหุ บเขาผา
ลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหล
วงถึ งระดับ นํ้าปกติ ประมาณ 32 เมตรความงามที่
ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างสวยงามเบื้องล่างเป็ น
แม่น้ าํ ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่ งช่องเขานี้ มี
ลัก ษณะเป็ นผาสู ง ชัน จากนั้ นเดิ น ทางสู่ ‘สถานี
ทดลองปลู ก พัน ธุ์ ไ ม้บ่ อ แก้ว ’ หรื อ ‘สวนสนบ่ อ
แก้ว’ พื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิ ดต่าง ๆ ที่กรม
อุทยานแห่ งชาติฯ นําพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่ น
ออสเตรเลี ย แอฟริ กาใต้ และไต้ห วัน เพื่อทดลอง
หาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็ นไม้เบิ กนํา เพื่อปลูกบน
ป่ าเสื่ อมโทรมบนดอยทางภาคเหนื อ แวะเดิ นเล่น
ชมแนวป่ าสนที่ เรี ย งราย เป็ นทิ ว แถวทอดยาวใน
ม่านหมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตย์บางๆ ที่สองมาเกิดเป็ นภาพโรแมนติกน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่
เสรี ยง
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถํ้าแก้วโกมล’ ชม
ถํ้าที่มีผลึกแร่ แคลไซค์ที่มีลกั ษณะคล้ายเกล็ดหิ มะ
ที่มีความใสกาวบริ สุทธิ์ ดูคล้ายเกล็ดนํ้าแข็งเกาะทั้ง
บริ เวณผนังถํ้า จัดว่าเป็ นถํ้าที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของเมืองไทย อีกทั้งยังเป็ นหนึ่ งในถํ้าผลึกแร่ แคล
ไซต์ ที่ ค ้น พบเพี ย ง 3 แห่ งทั่ ว โลก คื อ พบที่ จี น
ออสเตรเลียและประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ อ.
ขุนยวม นําท่านชม *** ‘ทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ’
ที่บานสะพรั่งเต็มดอย ถือเป็ นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่
ที่ สุดในไทย (ชมได้เฉพาะเดื อน พฤศจิ กายน–ต้น
ธันวาคม ) จากนั้นเดินทาสู่ เข้าสู่ แม่ฮ่องสอน
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั : อิมพีเรียล แม่ ฮ่องสอน หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่สอง(2)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ปางอุ๋ง – บ้ านรักไทย – ภูโคลน – ถํา้ ปลา – สะพานซู ตองเป้ - กะเหรี่ยงคอยาว
‘บ้ านห้ วยเสื อเฒ่ า’ – พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดินแม่ ฮ่องสอน

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหาร เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ อดีตเขาหัวโล้น และป่ าเสื่ อมโทรม ที่มีการฟื้ นฟูสภาพป่ า และปลูกป่ าขึ้น รวมถึง
สร้ าง “อ่ างเก็ บ นํ้าปางตอง (ปางอุ๋ ง )”ขึ้ น ตาม
แนวพระราชดําริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนทํา
ให้ท ัศนี ยภาพที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ส วยงามและมี
อากาศที่เย็นตลอดทั้งปี ชมทิวทัศน์ท่ีแวดล้อม
ไปด้วยทิวสนเรี ยงราย แสงอาทิตย์อ่อนๆ และ
สายหมอกที่ลอยปกคลุมเหนือผิวนํ้าสวยงามน่า
ประทับใจ จากนั้นแวะ ‘บ้านรักไทย’ หมู่บา้ น
ชาวจี น ยูน นานอดี ต ทหารจี น คณะชาติ “ก๊ ก
มิ น ตัง๊ ” (กองพล 93) อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเล
กว่า 1,776 เมตร ทําให้พ้ืนที่ เหมาะสมอย่างยิ่ง
กั บ การปลู ก ชาพั น ธุ์ ดี และพื ช เมื อ งหนาว
ทิ ว ทัศ น์ ข อง หมู่ บ ้านโอบล้อ มไปด้ว ยทิ ว เขา
แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เดินทางไปยัง ‘ภูโคลน’ แหล่งนํ้าแร่ และโคลน
ธรรมชาติ ที่มาจากสายนํ้าแร่ ใต้พ้ืนดิ นซึ่ งอุดม
ไปด้ว ย แร่ ธาตุ ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อสุ ข ภาพและ
ผิวพรรณของมนุ ษย์ มีเวลาให้ท่านได้ทดลองส
ป าพ อกผิ ว ห น้ า ด้ ว ยโคลน ธรรมชาติ ต าม
อัธ ยาศัย *** (ค่ า สปาโคลนไม่ ร วมในราคา
ทัว ร์ ) เดิ น ทางสู่ ‘อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ถํ้า ปลา –
นํ้าตกผาเสื่ อ’ ภายในถํ้ามีน้ าํ ไหลออกจากถํ้าใต้
ภูเขาอยูต่ ลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง
ปลาคัง หรื อ ปลาพลวง จํานวนมากมาอยูอ่ าศัย
ในถํ้าแห่ งนี้ บริ เวณโดยรอบยังมี ทิวทัศน์ของ
สภาพป่ า หน้าผาเขาหิ นปูนอันเป็ นธรรมชาติที่
สวยงามมาก จากนั้นแวะชม ‘สะพานซูตองเป้ ’
(10 กม.) สะพานที่ เกิ ด จาก ความศรั ท ธาและ
การร่ วมแรงร่ วมใจของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ละ
ชาวบ้านนับว่าเป็ นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย มีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่

คํ่า

กลางสะพานแล้วอธิ ษฐานขอความ ความสําเร็ จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เดินทางสู่ ‘หมู่บา้ นห้วยเสื อเฒ่า’
เพื่ อชมวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของชนเผ่าคอ
ยาวซึ่ งเป็ นหมู่ บ ้านชนเผ่าคอยาวที่ อ พยพลี้ ภ ยั
สงครามเข้า มาอยู่ท่ี แ ม่ ฮ่ อ งสอนมานาน โดย
ดํารงชี วิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ล้อมรอบ
ไปด้ว ยป่ า ภายในหมู่ บ ้า นมี ส ถานที่ จ ําหน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โด ย สิ น ค้ า ส่ ว น ให ญ่ จ ะ เป็ น พ ว ก ผ้ า ท อ
เครื่ องประดับ จากนั้นนําสมาชิกสักการะ “พระ
ธาตุ ด อยกองมู ” ศาสนสถานคู่ บ ้ า นคู่ เ มื อ ง
แม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขาสู งกลางตัวเมือง ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบ
ล้อมด้วยภูเขาสู งชัน
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // // หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดิ นเล่นที่ถนนคนเดิ น ชาวเขาและ
ชาวบ้านในอําเภอปายนําสิ นค้ามาขายให้กบั นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้า รู ปภาพ โปสการ์ ด ตลอดจนถึง
ร้านอาหารและร้านค้ามากมาย

ที่พกั : อิมพีเรียล แม่ ฮ่องสอน หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที่สาม(3)
เช้า

เที่ยง

วัดจองคํา,วัดจองกลาง – ปางมะผ้ า – บ้ านลุกข้ าวหลาม – ดอยกิว่ ลม
ปาย – วัดนํา้ ฮู – สะพานประวัตศิ าสตร์ – กองแลน – ห้ วยนํา้ ดัง – เชียงใหม่

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชมวัดจองคําและวัดจอง
กลาง สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทใหญ่กลาง
เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน ศู น ย์ก ลางของกิ จ กรรมทาง
วัฒ นธรรม และประเพณี ของชาวแม่ ฮ่ อ งสอน
สัก การะวิห ารหลวงพ่ อ โต วัด จองกลาง ซึ่ งเป็ น
พระพุทธรู ป องค์ใหญ่ ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อ
ความเป็ นสิ ริ ม งคล จากนั้ นเดิ น ทางสู่ จุ ด ชมวิ ว
‘บ้านลุกข้าวหลาม’ อ.ปางมะผ้า (53 กม.) ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยังเต็มไปด้วยร้านรวงสิ นค้า
สิ นค้าพื้นเมืองอย่างพวกผักและผลไม้ของชาวบ้านมูเซอมาจําหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นแวะชมวิว
สองฝั่ง อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จากจุดจุดชมวิว ‘ดอยกิ่วลม’ (33 กม.) จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

คํ่า

เดิ นทางสู่ ‘วัดนํ้าฮู’ เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของเมื องป าย สั กการะ ‘ห ลวงพ่ ออุ่ น เมื อง’
พระพุ ท ธรู ปศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ที่ เป็ น ที่ สั ก การะของ
ชาวเมืองปาย ในวัดยังมีพระเจดี ยส์ ี ทองที่เรี ยกว่า
เจดียอ์ ฐั ิพระสุ พรรณกัลยา ซึ่งบรรจุอฐั ิพระสุ พรรณ
กั ล ยาอยู่ อี ก ด้ ว ย ชมและถ่ า ยภาพกั บ ‘สะพาน
ประวัติ ศ าสตร์ ’ ข้า มแม่ น้ ํ าปาย ที่ ส ร้ า งขึ้ นสมัย
สงครามโลกครั้ งที่ 2 จากนั้น แวะชม ‘กองแลน’
หรื อ ‘ปายแคนยอน’ (10 กม.) ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เกิดจากการทรุ ดตัวของดินบนภูเขาสู ง
ที่ถูกกัดเซาะเป็ นร่ องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็ น
บริ เวณกว้าง มีลกั ษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัด
แพร่ และยังเป็ นจุ ด ชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ที่ ส วยงามของ
เมื อ งปาย สมควรแก่ เ วลา เดิ น ทางสู่ ‘อุ ท ยาน
แห่ งชาติห้วยนํ้าดัง’ (29 กม.) จุดชมวิวบรรยากาศ
มี ส ภาพป่ าและธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ์ ภู เขาสู ง ชัน
สลั บ ซั บ ซ้ อ น เป็ นป่ าต้ น นํ้ าลํา ธารที่ ส วยงาม
จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.)
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

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

เที่ยง
บ่าย

เชียงใหม่ – ดอยสุ เทพ - บ้ านแม่ กาํ ปอง – โหล่ งฮิมคาว – เดินทางกลับ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุ เทพ’ อันเป็ นที่ต้ งั ของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุ เทพ’ ปูชนี ยสถานคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ สร้าง
ขึ้นเมื่ อ พ.ศ.1927 มี บน
ั ไดนาคทอดยาวขึ้น ไปสู่
วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็ นที่ประดิษฐานขององค์
เจดี ย ์ ทรงมอญ ที่ ใ ต้ฐ านพระเจดี ย ์มี พ ระบรม
สารี ริ ก ธาตุ สั ก การะพระธาตุ เพื่ อ ความเป็ นสิ ริ
มงคล
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘บ้านแม่กาํ ปอง’ (53 กม.)
ั
หมู่บา้ นเล็กๆ ในหุ บเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กน
อย่ า งเรี ยบง่ า ย ในกิ่ ง อํา เภอแม่ อ อน ด้ ว ยภู มิ
ประเทศเป็ นที่ดอนและระดับความสู งถึง 1,300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทําให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้ นตลอดทั้งปี
และ ‘แม่น้ าํ ตกแม่กาํ ปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บา้ นสร้างความชุ่มชื้นแก่ชาวบ้านตลอดทั้งปี ยังมี ‘วัดแม่กาํ ปอง’ ที่มี

วิหารเป็ นไม้ท้ งั หลัง หน้าจัว่ หลังคาวัดแกะสลักจากไม้สัก เป็ นลวดลายแบบล้านนา และยังมีพระอุโบสถที่ต้ งั อยู่
กลางลําธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี บ้านแม่กาํ ปองเป็ นหมู่บา้ นที่ทาํ เมี่ยง กาแฟ และชา เป็ นอาชี พ
หลัก โดยเฉพาะชาที่ ช าวบ้านเอาใบมาทําเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ พ้ื น บ้า นอย่า งหมอนใบชาสํ า หรั บ
จําหน่ ายให้นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่น
ชมนํ้าตก หรื อสัมผัสวิถีชีวิตชาวแม่กาํ ปองหรื อ
ชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอนั งดงาม
ตามอัธ ยาศัย . จากนั้ นเดิ น ทางสู่ อ .สั น กํา แพง
เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ
ตั้ง อยู่ ใ กล้ก ับ แม่ น้ ํ าคาว วิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ค นใน
ชุมชนอยูแ่ บบสงบ เรี ยบง่าย มีลกั ษณะเป็ นซอย
ตรงยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรื อนที่ผลิต
งานศิ ลปะ งานทํามื อและงานเสื้ อผ้า ตกแต่งด้วยสี สัน ตลอดเส้น ทางเดิ สัมผัสศิ ลปะวัฒ นธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็ นอยู่ของชาวโหล่งฮิ มคาว ภายในชุ มชนมี การทําสลุ งเงิ น มี ศูน ย์ฟ้ื นฟู ผูพ้ ิ ก าร ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ เสื้ อผ้า
พื้นเมือง ที่ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ ร้านอาหารสุ ดชิลล์ Meena มีขา้ วอีกด้วย
19.15 น. นําท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

21.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่ WE 121
22.35 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร
การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้
มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ
เป็ นสําคัญ

กําหนดการเดินทางท่ องเที่ยว 2564
วันเดินทาง

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

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
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790
16,990
16,990
16,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
13,490
14,490
14,490
14,490
16,490
16,490
16,490
16,490
16,490
16,490

จํานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงใหม่-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลดท่านละ 1 ใบ
นํ้าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สําหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

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

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่ง และการชําระเงิน

1. กรุ ณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน (ที่สะกด
ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาํ ส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทําการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํ ระเงินค่า
มัดจําหรื อชําระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 9,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทําการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจํานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาํ ระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทําการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองตํ่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาํ ระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***

● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จํานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นง่ั บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลําดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นง่ั บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทําความสะอาดบนรถโดยสาร

