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วันแรก
05.30 น.
07.30 น.

กรุงเทพฯ • เชียงราย • ไร่ชาฉุ ยฟง • ดอยตุง • จิ บกาแฟทีด
่ อยผาฮี้

 (-/กลางวัน/เย็น)

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดเชียงราย ด้ วยเที่ยวบิน DD100
(ใช้ ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 20นาที)*บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*
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หมายเหตุ
08.45 น.

กลางวัน
จากนั้น

เนื่องจากตั๋วเครื่ องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกที่นั่งได้ ทีน
่ ั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกัน
และไม่ สามารถเลือกช่ วงที่นั่งบนเครื่ องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เดินทางถึง สนามบินเชียงราย รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางด้วยรถตู ้ วีไอพี
นํา ท่า นเดินทางสู่อาํ เภอแม่ จัน พาชม ไร่ ชาฉุ ยฟง เที่ยวชมไร่ ชาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ บ นเนินเขาปลูกต้ นชา
ลดหลั่นกันเป็ นขั้นบันได นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร “คาเฟ่ ชา ฉุ ยฟง เชียงราย” ออกแบบจากสถาปนิกไทย
ที่ค ว้ า รางวั ล ระดั บ โลก The Architizer A+Awords ที่อ อกแบบให้ เห็น วิ ว ไร่ ช าได้ ร อบทิศ และมี บ ริ ก าร
เครื่องดื่ม เบเกอรี่ เมนูชา เช่ น หมั่นโถวชาเขียว ชาเขียวเย็น เค้ กชาเขียว ท่านสามารถเลือกมุมถ่ายภาพไร่
ชาสวยๆ ชิมชา ซื้อชาคุณภาพเป็ นของฝากได้ ด้วย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ดอยตุง อ.แม่จนั
นําท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ และต้ นไม้ เมืองหนาวที่หมุนเวียนปรั บเปลี่ยนทุก
ฤดูกาล
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นําท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง โบราณสถานที่มีความเป็ นมายาวนานและเก่าแก่ของจังหวัดเชียงรายเป็ น
พระธาตุท่ชี าวเชียงรายให้ ความเลื่อมใสและศรัทธาและยังเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดของชาวปี กุน
จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หมู่บ้าน
เล็กๆ ที่ต้ังอยู่บนดอยสูงโอบล้ อม
ด้ วยทิวเขาที่สวยงาม ซึ่งเป็ นที่ต้ังของ
ชนเผ่าอาข่าเป็ นหมู่บ้านที่ได้ รับการ
สืบทอดปลูกกาแฟจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลาน ให้ ทา่ นได้ ใช้ ชีวิตสโลว์ไลฟ์
ชมวิวห้ อยขา ของหมู่บ้านท่ามกลาง
ธรรมชาติของขุนเขา สายลม สาย
หมอก และ จิบกาแฟที่คัดสรรพิเศษ
จากไร่ผาฮี้หรือจะเลือกสวมอาข่า
ถ่ายรูปกับมุมสวยๆก็ฟินไปอีกแบบ
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองเชียงราย
จากนั้น
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จากนั้น

คํา่

นําท่านเดินถนนคนเดิน เชียงรายไนท์บาซาร์ อีกหนึ่งแหล่งช้ อปของกินของฝากราคาถูก ที่น่เี ป็ นตลาดนัด
ยามเย็นที่เปิ ดบริการทุกวัน โดยจะเริ่มคึกคักในช่วงคํ่า สามารถมาเดินเล่นลมเย็นกินนู่นชิมนี่ได้ จนพุงกาง
แถมยังได้ ของฝากของที่ระลึกเพียบ ทั้งสินค้ าพื้นเมือง ของแฮนด์เมด งานประดิษฐ์ต่างๆ รวมถึงเสื้อผ้ า
กระเป๋ ารองเท้ าราคาดี **อิสระอาหารเย็น **
เข้าสู่ที่พกั โรงแรมวังคําเชียงราย หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า • ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน • งานเทศกาลดอกไม้งามเชียงราย
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

04.00 น.

ตื่นเช้า นําท่านเดินทางสู่ ขึ้นสู่ ภูช้ ีฟ้า ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมงจากที่พกั นําท่านชมพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเล
หมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิว ยอดภูชี้ฟ้า เป็ นยอดเขาสูงที่สดุ ในเทือกเขาดอยผาหม่น อยู่ติด
พรมแดนไทย-ลาว ค่ะ ตั้งอยู่ในอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่สี วยงาม เพราะมี
หน้ าผาปลายยอดแหลม เป็ นแนวยาวที่ช้ ไี ปบนฟ้ าทางฝั่งประเทศลาว เลยทําให้ เป็ นที่มาของชื่อ ภูช้ ีฟ้า และ
จุดสูงสุดคือบริเวณจุดชมวิว
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

เช้า
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ได้ เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ ภูชี้ดาว เป็ นจุดชมวิวธรรมชาติ วิวทิวทัศน์ของภูช้ ีดาวนั้นสามารถมองเห็นวิวได้ แบบ 360
องศา และเห็นแม่นาํ้ โขงอยู่ด้านหลังอย่ างสวยงาม สาเหตุท่ี ภูช้ ีดาวนั้นได้ ช่ ือนี้มา ก็เพราะ วิวทิวทัศน์ของ
ยอดเขาที่ช้ ีข้ ึนไปบนท้ องฟ้ านั่นเองส่วนไฮไลท์ของ จุ ดชมวิวภูช้ ีดาว คือ การได้ ชมพระอาทิตย์ข้ ึนและทะเล
หมอก ที่เรียงรายไปตามเทือกเขาเป็ นภาพที่สวยงามหาชมไม่ ได้ ง่ายๆ การขึ้นสู่ยอดเขาของ ภูช้ ีดาว นั้น
จะต้ องใช้ รถ 4×4 เท่านั้น เพราะจะไม่ให้ นักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปเอง เพื่อป้ องกันการเกิดอันตราย ใช้ เวลาใน
การเดินทางประมาณ 15 นาทีค่ะ เดินเท้ าต่อไปยังยอด ภูช้ ีดาว อีกประมาณ 300 เมตรค่ะ

นําท่านเดินทางสู่ ภูชี้เดือน หรือแฝดน้ องใหม่
ของภูช้ ีฟ้าและภูช้ ีเดือน สถานที่เที่ยวสุด
Unseen แห่งใหม่ ให้ ท่านได้ ชมทะเลหมอก
อันสวยงามแบบพาโนรามา
ได้ เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับลงสู่ตัวเมืองจังหวัด
เชียงราย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
กลางวัน

จากนั้น
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บ่าย

นํา ท่า นเดินทางสู่ งานเทศกาลดอกไม้เ ชี ยงราย แอ่ วหนาวแอ่ วเหนือ ทิวลิป บานใจกลางนครเชี ยงราย
โดยเฉพาะดอกทิวลิปหลากสีสันที่นาํ มาให้ นักท่องเที่ยวได้ ชม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 9
มกราคม 2565 ณ สวนตุงและโคม นครเชียงราย อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยอย่างเต็มที่
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เย็น
จากนั้น
วันที่สาม

บริการอาหาร ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่ที่พกั โรงแรมวังคําเชียงราย หรือ ระดับเทียบเท่า
วัดร่องขุ่น • ไร่บุญรอด • พิพิธภัณฑ์บา้ นดํา • วัดห้วยปลากั้ง • วัดร่องเสือเต้น • กรุงเทพฯ

 (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า
จากนั้น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้ านนาประยุกต์ท่อี อกแบบสร้ างโดย อาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้ นที่ปราศจากการแต้ มสี ประดับด้ วยกระจกที่มีความ
สวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง

จากนั้น

เข้ าชม ไร่ บุญรอด เป็ นไร่ ของบริ ษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์ สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามความ
เหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ ผล อาทิ พุทรา มะเฟื อง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วง กระท้ อน
พืชสวนมีชาพันธุอ์ ่ห
ู ลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ท่มี ีช่ ือเสียง เช่น ข้ าวบาร์เลย์ และข้ าว และ
พืชผัก เช่ น บล็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็ นต้ นรวมทั้งแปลงเกษตร
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ผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ นักท่องเที่ยวได้ ถ่ายภาพ ทางไร่ จะมีรถน าเที่ยวแบบ
ฟาร์มทัวร์ และชมวิว 360 องศา (ไม่รวมค่าตัว๋ นั่งรถรางชมไร่ท่านละ 100 บาท)

กลางวัน
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋ง
จีน 9 ชั้น และเจ้ าแม่กวนอิมองค์
ใหญ่ท่สี ดุ ในภาคเหนือ วัดนี้ วัดนี้
เริ่มก่อตั้งเป็ นสํานักสงฆ์จนกระทั่ง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระ
อาจารย์พบโชค ติสสฺ ว โส ได้ เดิน
ทางมา ปฏิบัติธรรมและสร้ างวัดดัง
กล่าว ด้ วยว่าพระอาจารย์พบโชคมี
ความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทํา
นายทายทัก ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่
มาดูดวงส่วนใหญ่น าไปปรับใช้ ใน
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จากนั้น

จากนั้น

ชีวิตประจําวันของตน แล้ วประสบความสําเร็จจึงมีคน มาทําบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น
นํา ท่า นชม พิพิธ ภัณฑ์บา้ นดํา สร้ า งขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปิ นแห่ งชาติ ที่มีฝีมือทางด้ า น จิต รกรรม
ปฏิมากรรม ได้ สร้ างงานด้ านศิลปะไว้ มากมาย
ทั้งทางด้ านภาพเขียนและด้ านประติมากรรม
หลายชิ้น ลักษณะ ของ บ้ านด าจะเป็ นกลุ่ม
บ้ านศิลปะแบบล้ านนา ทุกหลังทาด้ วยสีดาํ
โดยในบริเวณบ้ านประกอบไปด้ วยบ้ าน
ทั้งหมด 36 หลัง ในบ้ านแต่ละหลังจะประดับ
ด้ วยไม้ แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจาก
ไม้ แกะสลักแล้ วยัง ประดับด้ วยเขาสัตว์ เช่น
เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น
กระดูกช้ าง
ชม วัด ร่ อ งเสื อ เต้น ไฮไลต์ ท่ีส ํา คั ญ อยู่ ท่ี พ ระอุ โ บสถใหม่ ท่ี ส ร้ างขึ้ นด้ ว ยศิ ล ปะแบบไทยประยุ ก ต์ เ ป็ น
เอกลักษณ์ใช้ เฉดสีเป็ นสีนาํ้ เงินฟ้ าตัดกับสีทอง เป็ นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝี มือการรังสรรค์
ของ “นายพุทธา กาบแก้ ว” หรือ “สล่านก” ศิลปิ นท้ องถิ่นชาวเชียงราย
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17.30 น.
19.55 น.
21.20 น.

หลังจากนั้น แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้ อ่วั นํา้ พริกหนุ่ม
เดินทางเข้ าสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD107
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
..........................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ จํานวน ราคาปกติต่อท่ าน
30 ธ.ค.64

01 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

11,999

31 ธ.ค.64

02 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

01 ม.ค.65

03 ม.ค.65

รถตู้ 8 ที่นั่ง

07 ม.ค.65

09 ม.ค.65

08 ม.ค.65

10 ม.ค.65

ราคาต่ อท่ าน
รัฐจ่ าย 40%

พักเดีย่ วเพิม่

7,199

2,500

11,999

7,199

2,500

16+1

10,999

6,599

2,500

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

9,999

5,999

2,500

รถตู้ 8 ที่นั่ง

16+1

9,999

5,999

2,500
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** การันตีต้งั แต่ 8 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์ กรณี 6 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ **
กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ ครบตามจํานวน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

อัตราค่ าบริการรวม

 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป เป็ นราคาตั๋วพิเศษไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงหรื อเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ ามีความประสงค์ ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรื ออยู่ต่อไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ป ลูกค้ าจะต้ องทําการซื้อตั๋วเครื่ องบินใหม่ เท่ านั้น
 นํา้ หนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ องไม่ เกิน 15 กก. ถือขึน
้ เครื่ องไม่ เกิน 7 กก.
 โรงแรมทีพ
่ กั 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) กรณีพกั 3 ท่ านจะเป็ นที่นอนเสริม
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ ารถตู้พร้ อมคนขับท่ องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง ไม่ รวมประกัน
สุ ขภาพ

อัตราค่ าบริการไม่ 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 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งกรุ ณาอ่ านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่ อนทําการจองหากท่ านชําระเงินแล้ วจะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี
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เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
เอกสารที่ใช้ ประกอบการเดินทาง

• สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน
• เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด 19 หรื อใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :

• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่ อนการเดินทางและชําระค่ ามัดจําทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่ อนการเดินทาง
อย่ างน้ อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่ อนการเดินทาง

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ อาทิ ค่ ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พกั ,ค่ าธรรมเนียม
เข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่ าบริการ
้ จริ ง อาทิ
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน
ค่ า มั ด จํ า ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่ าบริการ
• ในกรณีชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วน
ั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :

• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
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• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่ านขึน
้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิม่ เติม

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสํ าคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อสายการ
บินยกเลิกบินหรื อเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื่อะโยชน์ ของท่ านเอง**
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บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

