FTT2057 เชียงใหม่ จ๋า ฮักเจ้าเน้อ... 4D2N

DAY 1
20.00 น.

กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ ปัม๊ บางจาก)

(-/ -/ -)

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั ม๊ น้ ามันบางจาก (ข้างสมบัตทิ วั ร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว)
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อ
รับ หน้ า กากอนามัย แบบผ้ า บริ ก ารจุ ด เช็ ค อุ ณ หภูมิ ร่ า งกายก่ อ นการเดิ น ทาง และ
มัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง (พ่น
ฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง )
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังจุดนัดหมาย เนื่ องจากรถออกเดิ นทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทนั
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น
21.00 น.
ออกเดินทางสู่ จังหวัดลาพูน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชัวโมง
่
ให้ทุกท่านพักผ่อนอิรยิ าบถ
บนรถตูป้ รับอากาศตามอัธยาศัย
DAY 2
ลาพูน – วัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ไชย - พระธาตุดอยคา – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้าพุร้อนสัน
กาแพง
(SET BOX/ L/ D)
เช้า
เดินทางถึง จังหวัดลาพูน แวะจุดพักรถให้ท่านได้ทาธุระส่วนตัว จากนัน้ นาท่านสู่ วัดพระธาตุ
หริ ภญ
ุ ไชย ซึ่ง เป็ นปูชนียสถานสาคัญในภาคเหนือ สิ่งศักดิส์ ิทธิท์ ่ีอยู่คู่เ มืองลาพูนมาอย่าง
ยาวนานตัง้ อดีตนับเวลามากกว่าพันปี ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองลาพูน ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุ
บรรจุในโกศทองคา ประดิษฐานในพระเจดีย์ เป็ นพระธาตุปีนักษัตรปี ระกา (ไก่) อาหารเช้า
แบบ SET BOX แซนด์วิช ขนมปัง น้าผลไม้) จากนัน้ นาท่านสู่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนัน้ นา
ท่านสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตัง้ อยู่
บริเวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัด
พระธาตุ ด อยค ามีค วามสู ง จากระดับ ที่ร าบเชีย งใหม่ ร าว 140 เมตร และมีค วามสู ง จาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง465 เมตร วัดพระธาตุดอยคามีลานชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระเจ้าทันใจซึง่ มีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี (นาท่าน
เปลีย่ นเป็ นรถท้องถิน่ ขึ้นสู่ด้านบน) จากนัน้ นาท่านสู่ ร้านเอสเค เลเธอร์ ผูผ้ ลิตและผูส้ ่งออก
เครื่องหนังทีม่ คี ุณภาพสูง เป็ นร้านขายเครื่องหนังทีเ่ ปิ ดมากว่า 20 ปี

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้ าพุร้อนสันกาแพง เป็ นแหล่งน้ าพุร้อนที่มี ชื่อเสียงมาเนิ่นนาน
ควบคู่กบั การท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติท่ี่ี
มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พน้ื โลกก่อกาเนิดน้ าร้อนที่มี อุณหภูมถิ งึ 100 องศาเซลเซียส
น้ าร้อนอันเดือด พล่านพุ่ งขึ้นจากใต้พ้นื พิภพสู่ท้องฟ้ าสูงถึง 15 เมตร เป็ นธรรมชาติท่นี ่ าทึ่ง
อย่างมาก มีบ่อน้ าสาหรับต้มไข่อยู่หลายบ่อและมีธารน้ าตลอดเส้นทางเดินเท้าสาหรับห้อยขา
แช่น้าเพือ่ ความผ่อนคลายกล้ามเนื้อ มีสระน้าแร่ มีอุณหภูมนิ ้ าพอเหมาะใช้เด็กเล็กๆลงเล่นว่าย
น้ าได้ น้ าพุร้อนสันกาแพงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดทุกฤดูกาล
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูต่ วั เมืองเชียงใหม่

เย็น
พักที่

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดับเทียบเท่า

DAY 3

เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระ
สิ งห์-ONE NIMMAN
(B/L/ -)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้รถท้องถิน่ นาท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ ์ ท่ามกลางวิถชี ิวติ ของ
ชาวบ้านแบบ เดินทางไปชม ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้ าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆ
ที่จะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา มีความยาวตลอด
เส้นทางกว่า 100 เมตร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมือง

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ นาท่านไปพิชติ ทางบันไดนาค 306 ขัน้ ถือ
เป็ นองค์พระธาตุทศ่ี กั ดิ ์สิทธิและ
์ เป็ นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ เป็ นพระธาตุประจาตัวผูเ้ กิด
ในปี นักษัตรมะแม (ปี แพะ) ภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม
อันยากจะหาชื่นชมได้จากทีอ่ ่นื นักท่องเทีย่ วซึง่ เดินทางมาทีจ่ งั หวัดนี้จะต้องขึน้ ไปนมัสการพระ
บรมธาตุก ันทุก คน ถ้าหากใครไม่ได้ข้นึ ไปนมัส การแล้ว ถือ เสมือ นว่ายั งมาไม่ถึงเชียงใหม่
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดพระสิ งห์ หรือมีช่อื เต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็ นวัดเก่าแก่
ที่ส าคัญ ของเมือ งเชียงใหม่ เป็ นวัดที่ประดิษ ฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุท ธรูป
ศักดิ ์สิทธิคู์ ่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียงแสนรู้จกั กันในชื่อ
"เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” นอกจากนี้ยงั เป็ นพระธาตุประจาปี นกั ษัตรมะโรง (ปี งใู หญ่) อีกด้วย

จากนัน้ เดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ ทีก่ ว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน
ภาสกรนที” คือการรือ้ ฟื้ นและต่อยอดย่านอันถือเป็ นจุดกาเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วม

สมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลีย่ มชีวติ ชีวาและกลายเป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ น
ทัง้ แหล่งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชัน้ นา
เย็น
พักที่

อิ สระ มื้ออาหารเย็น ณ ONE NIMMAN เพื่อให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานา
ท่านเข้าสูท่ พ่ี กั
โรงแรมเชียงใหม่เกต หรือ ระดับเทียบเท่า

DAY 4

ตลาดวโรรส – พระธาตุลาปางหลวง – กรุงเทพฯ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ อิสระให้ท่านซื้อของฝากลับ
เช่นหมูทอด ไส้อวั ่ น้ าพริกหนุ่ ม แคบหมู ของที่ข้นึ ชื่อจะเป็ นหมูทอด แหนมทอด และ ไส้อวั ่
หลังจากนัน้ เดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศกั ดิ ์สิทธิอี์ ก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุ
ลาปางหลวง ตัง้ อยู่ใ นเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็ นพระธาตุ
ประจาปี เกิดของนักกษัตรปี ฉลู (ปี ววั ) ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและ
พระวิหารในด้านมุมกลับ

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัวโมง)
่
อิ สระ มือ้ อาหารเย็น
ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

เย็น
22.00 น.

(B/ L/ -)

ร้านอาหาร รายการอาหารและการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเสริม
เตียง
พัก 3 คน
ท่านละ

10 – 13 ตุลาคม 63
22 – 25 ตุลาคม 63
12 – 15 พฤศจิ กายน 63
19 – 22 พฤศจิ กายน 63
26 – 29 พฤศจิ กายน 63
04 – 07 ธันวาคม 63
10 – 13 ธันวาคม 63
17 – 20 ธันวาคม 63
30 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 64
31 ธันวาคม 63 – 03 มกราคม 64

5,999
5,999
4,999
4,999
4,999
5,999
5,999
4,999
6,999
6,999

5,999
5,999
4,999
4,999
4,999
5,999
5,999
4,999
6,999
6,999

ราคา
พักเดี่ยว เพิ่ม
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิป**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- รถท้องถิน่ ขึน้ ดอย
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณี
เสียชีวติ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าทีพ่ กั จานวน 2 คืน ตามโปรแกรม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระ
เงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอั ตโนมัติ
หากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตาม
์
ระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่
ทีบ่ ริษทั กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ไ์ ม่สามารถคืน
เงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบ

-

-

-

-

-

ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้า
ของสายการบิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและ
ค่าน้ามันทีไ่ ม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน(ถ้ามี) เพิม่ เติมจากราคาทีก่ าหนดไว้
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษทั ฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพี
เรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่
เกิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
-ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทาง
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถ
เลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยาน
เป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้
และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือ่ เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ โดยในส่วนนี้หากเกิด
ความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีการบินภายใน ทาง
สายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง

- กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรม
และจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดย
จะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

