DAY1
04.20 น.

06.15 น.
07.30 น.
จากนั้น

จากนั้น

Chom Café - พระธาตุดอยคา - วัดรา่ เปิ ง – แวะเข้าที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อน &
ทาธุระส่วนตัว - ถนนช้างม่อยเก่า (-/L/D)
คณะพร้ อ มกัน ที่ สนามบิ น ดอนเมื อง อาคาร 2 ผู้ โ ดยสารขาออกในประเทศชั้น 3
เคาน์เตอร์สายการบิน LION AIR ประตู 11-12 กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน
➔ FRIENDLYTRIP TRAVEL โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ
อานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอินท์

สายการบิน LION AIR ฟรีน้ าหนักกระเป๋ า 10 กก. และหิ้ วขึ้ นเครื่องได้ 7 กก.
เหิรฟ้ า บินตรงสู่เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน LION AIR SL 506
ถึงเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถตู้ออกจากสนามบินเชียงใหม่
น าท่ า นเดิน ทางสู่ Chome Café ตั้ ง อยู่ ท่ี ต าบลแม่ เ หี ย ะ อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ เป็ น
ร้ านอาหารสไตล์คาเฟ่ ที่ตกแต่งสวนด้ วยสไตล์ Tropical ป่ างดิบที่ถูกเนรมิตขึ้นมาพร้ อม
กับนา้ ตกใหญ่ภายในร้ าน ราวกับฉากในหนังวรรณคดีไทยเลยทีเดียว สาหรับคนที่ชอบ
ถ่ายภาพจะได้ รูปภาพสวยๆ กับมุมเก๋ๆ ในร้ าน Chom Cafe แห่ งนี้ กลับไปเป็ นความ
ทรงจามากมายแน่นอน

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด ดอยค า ตั้ ง อยู่ บ นยอดเขาเล็ ก ๆ บริ เ วณ ดอยค า สู ง กว่ า
ระดับน้าทะเลประมาณ 200 เมตร ในตาบลแม่ เหี ยะ อาเภอเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัด

เก่ า แก่ ส าคั ญ ที่ มี ค วามเป็ นมายาวนานกว่ า 1300 ตั้ ง แต่ ส มั ย หริ ภุ ญ ชั ย ซึ่ ง เป็ นที่
ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคา ที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ถื อ เป็ นสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งเชี ย งใหม่ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่มี
นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้ าไปกราบไหว้ ขอพรอย่างไม่ขาดสาย

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ วัดรา่ เปิ ง (ตโปทาราม)
วั ด แห่ ง นี้ สร้ า งมาตั้ ง แต่ ส มั ย พระเจ้ า ยอด
เขี ย งรายปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นาและให้
ความรู้ ท างธรรมทั้ง ด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิบั ติ
ได้ รั บ การขนานนามว่ า เป็ นวั ด วิ ปั ส สนา
กัมมัฏฐานแนวสติปัฏฐาน 4 ที่สร้ างประโยชน์
ให้ แก่ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ จริง และนา้ ไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตได้ เป็ นอย่างดีด้วยความมีช่ ื อเสียง
จึงเป็ นวัดที่ท้งั ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ ารับการอบรมปฏิบัติธรรมกันต่อเนื่องทั้งปี

จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาคณะแวะเข้ าที่พักเพื่อพักผ่อนและทาธุระส่วนตัว
นาท่านเดินทางสู่ ถนนช้างม่อยเก่า ซึ่งถือว่าเป็ นจุ ดถ่ายรูปสุดคลาสสิคอีกหนึ่งจุ ดของ
เชียงใหม่ ไฮไลท์จุดถ่ายรูปตรงร้ านขายสินค้ างานสาน และงานหวาย ตั้งเรียงรายอยู่บน
ถนน ประมาณ 4-6 ร้ าน มีท้ังกระเป๋ า หมวก รองเท้ า ตระกร้ า ของใช้ ให้ เดินช้ อป
แบบเพลินๆในราคาน่ารัก โดยเฉพาะกระเป๋ า Handmade สุดเก๋ โดยเฉพาะกระเป๋ าจะมี
มากเป็ นพิเศษ ส่วนงานสานอื่น เช่น หมวก ตระกร้ า ถาด ที่รองแก้ ว เสื่อ รองเท้ า ก็มี
หลายแบบเช่นกัน

16.00 น.

เย็น
จากนั้น

DAY2
05.30 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)
นาคณะเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม ล้านนา ทรี บูติค หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

พระธาตุดอยปุย -พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ – วัดดอยสุเทพ - Mars.cnx Café
- บ้านข้างวัด - I Love Flower Farm (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ชิมอาหารนอกโรงแรม (3)
(ปรับเปลีย่ นเวลาโปรดแจ้งไกด์ล่วงหน้า)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เส้ นทางแห่งศรัทธา พระธาตุดอยปุย, พระตาหนักภูพิงคราช
นิเวศน์, วัดดอยสุเทพ, ครูบาศรีวิชยั

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ MARS.cnx คาเฟ่ สุดชิค จะพามา
นั่งยานอวกาศ แต่ไม่ต้องไกลถึงดาวอังคารกับคาเฟ่
สุดล้า หนึ่งเดียวในเชียงใหม่ ที่หยิบเอาธีมอวกาศ
มาเปิ ดประสบการณ์การจิบกาแฟแนวใหม่ เหมือน
ได้ วาร์ ป มานั่ ง ชิ ล ล์ บ นดาวอั ง คาร จั ด เต็ ม เมนู
Signature มากมายเอาใจทั้ ง คอกาแฟ และสาย
Non-Coffee แต่ ท่ีพลาดไม่ ได้ คือมุมถ่ ายรูปสวยๆ
เพียบ!! ให้ เราได้ ปักหมุดตามไป

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
นาท่านเข้ าสู่ บ้านข้างวัด สถานที่เที่ยว และร้ านค้ าในบรรยากาศบ้ านเก่า 2 ชั้น จานวน
13 หลัง เป็ นแบบครึ่งปูครึ่งไม้ ที่ตกแต่งแต่ละหลังมีเอกลักษณ์สไตล์เฉพาะตัว เชื่อว่า
น่าจะเป็ นบ้ านในฝันของใครหลายคน โดยบ้ านแต่ละหลังจะเปิ ดเป็ นร้ านค้ าที่ขายของ
แตกต่างกันออกไป ทั้ง ห้ องสมุดขนาดเล็ก ร้ านอาหาร ร้ านเสื้อผ้ า ร้ านรูปภาพ ร้ านขาย

ของแฮนด์เมด ร้ านกาแฟ มีลานกว้ างๆไว้ จัดกิจกรรม มุมเก๋ๆ ไว้ โพสท่าถ่ ายรูปกัน
อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

จากนั้น

นาท่านเข้ าสู่ I love flower farm สวนดอกไม้ สวยๆ น่ าไปวิ่งเล่ น มีมุมถ่ ายรูปสวยๆ
เพี ย บ ตั้ ง อยู่ ท่ีอ าเภอแม่ ริ ม เชี ย งใหม่ ที่น่ี มี ท้ัง ดอกไม้ น านาชนิ ด ไม่ ว่ า จะเป็ นทั้ ง
ดอกคัตเตอร์สขี าว ดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าสีม่วง และอื่นๆ ถ่ายรูปไม่มีมุมจากัด ได้ แชะรูป
หนาใจ

เย็น
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)
นาคณะเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม ล้านนา ทรี บูติค หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

DAY3
07.00 น.

ม่อนแจ่ ม - Mon ing dao café – สวนส้ม - โป่ งแยง ซิปไลน์ - The Baristro
Asian café - วัดเจดียห์ ลวง – ถนนคนเดินท่าแพ (B/L/-)
รับประทานอาหารเช้า ชิมอาหารนอกโรงแรม (6)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ ม สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอีกสุดหนึ่งของเชียงใหม่ ที่แห่งนี้มี
แหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็ น Café, สวนส้ ม, สวนดอกไม้ ตลอดจนที่พักจากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ Mon ing dao café ร้ านกาแฟน่ ารั กๆสไตล์มินิมอลกลางหุ บเขานั่ ง
ปล่ อยความคิด จิบกาแฟ ชมธรรมชาติ ชมความงาม
ของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสู ง ราว
1,350 เมตร ณ ม่ อนแจ่ ม จากดอยที่เสื่อมโทรมจาก
การทาเกษตรเลื่อนลอย เป็ นเขาหัวโล้ นเตียน จนได้ รับ
การฟื้ นฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนวพระราชดาริ
จนกลายเป็ น หนึ่ ง ในดอยใกล้ ตั ว เมื อ งเชี ย งใหม่ ท่ีมี
ความสวยงามมากที่สุ ด แห่ ง หนึ่ ง อิ ส ระพั ก ผ่ อ นตาม
อั ธ ยาศั ย เมื่ อ ได้ เ วลาอั น สมควรน าท่ า นไปถ่ า ยรู ป
สวยๆที่ สวนส้ ม (รวมค่าเข้า)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ โป่ งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิ ปไลน์ (ไม่รวมค่าเข้าและค่าเครื่อง
เล่น) สถานที่ท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ในเชียงใหม่สาหรับผู้ท่หี ลงไหลในกีฬาแบบเอ็กซ์ต
รีมชวน หวาดเสียว สาหรับท่านใดที่ไม่เล่นสามารถนั่งดื่มคาเฟ่ ชิวๆได้

เที่ยง
จากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ The Baristro Asian café คาเฟ่ สาขาใหม่ภายใต้ แบรนด์ The Baristro
ที่เกิดจากการรีโนเวตบ้ านเก่าชั้นเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ กลายเป็ นคาเฟ่ ไม้ โดดเด่น
อยู่บนเนินหญ้ าสีเขียว

จากนั้น

นาท่านเข้ าสู่ วัดเจดียห์ ลวง เป็ นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้ างขึ้นในรัชสมัยของ
พระเจ้ าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลาดับ ที่ 7 แห่ งราชวงศ์มังราย วัดเจดีย์หลวงเป็ นพระ
อารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุ บันมี

ขนาด ความกว้ างด้ านละ 60 เมตร เป็ นองค์พระเจดีย์ท่มี ีความสาคัญที่สุดองค์หนึ่งใน
เชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้ าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินท่ าแพ เป็ นแหล่ งจาหน่ ายสินค้ าขนาดใหญ่ มีของขาย
มากมาย ไม่ ว่าจะเป็ นสินค้ าแฟชั่น หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋ า เสื้อผ้ า ผ้ าพันคองาน
หั ตถกรรมพื้ นบ้ านนานาชนิ ด ผ้ าทอมือ งานไม้ แกะสลัก กระเป๋ า ผ้ าพั นคอ โคมไฟ
โปสการ์ดสวยๆ ของที่ระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียนสีนา้ สีนา้ มัน งานแฮนด์
เมดต่างๆ ที่รับรองว่าสินค้ าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซา้ ใครแน่นอน อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้ ง ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

จากนั้น

นาคณะเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม ล้านนา ทรี บูติค หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

DAY4

วัดศรีสุพรรณ - Magokoro Teahouse & Matcha Cafe -เก๊าไม้ลา้ นนา - บ้านถวาย
(B/-/-)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ชิมอาหารนอกโรงแรม (8)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ มีประวัติการก่อสร้ างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ใน
รัชสมัยของพระเจ้ าเมืองแก้ ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราช
มารดามหาเทวีเจ้ า โปรดเกล้ าฯ ให้ มหาอามาตย์ช่ ือเจ้ าหมื่นหลวงจ่าคา สร้ างวัดชื่อว่ า

“วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงิน
แห่ งแรกของโลก ที่ชาวชุ มชนร่ วมแรงร่ วมใจสืบสานเครื่ องเงินชุ มชนวัวลาย ซึ่งเป็ น
ชุมชนทาหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีช่ อื เสียงของจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ Magokoro Teahouse & Matcha Cafe (มาโกโคโระ ทีเฮาส์) คาเฟ่
ของคนไทย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ แต่หัวใจเจแปนนิสมากๆ โดดเด่นด้ วยตัวร้ าน
ที่ถูกรีโนเวทมาจากบ้ านไม้ แบบไทยๆชั้นเดียว แต่ปรับให้ มีหน้ าตาเหมือนบ้ านโบราณ
ของเมืองเก่าในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ สถาปนิกจาก Hatch Architect เข้ ามาดูแลในเรื่อง
ออกแบบ ภายนอกน่าเชื้อเชิญให้ เข้ าไปขนาดนี้

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เก๊าไม้ลา้ นนา ตั้งอยู่ใน อ.สันป่ าตอง เชียงใหม่ เป็ นคาเฟ่ บรรยากาศ
ร่มรื่น มีจุดถ่ายภาพมากมาย โดยเฉพาะอาคารที่พักซึ่งดัดแปลงจากโรงบ่มใบยาสูบมีไม้
เลื้อยปกคลุมทั้งหลัง ตั้งเรียงรายท่ามกลางสนามหญ้ า โอบล้ อมด้ วยสวนสวยเขียวชอุ่ม
จนกลายเป็ นเอกลั ก ษณ์ แ ละเป็ นที่ นิ ย มมาโพสต์ ท่ า ถ่ า ยรู ป ชิ ค ๆ บอกเลยว่ า มาถึ ง
เชียงใหม่แล้ วไม่ควรพลาด

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เก๊าไม้ลา้ นนา ตั้งอยู่ใน อ.สันป่ าตอง เชียงใหม่ เป็ นคาเฟ่ บรรยากาศ
ร่มรื่น มีจุดถ่ายภาพมากมาย โดยเฉพาะอาคารที่พักซึ่งดัดแปลงจากโรงบ่มใบยาสูบมีไม้
เลื้อยปกคลุมทั้งหลัง ตั้งเรียงรายท่ามกลางสนามหญ้ า โอบล้ อมด้ วยสวนสวยเขียวชอุ่ม

จนกลายเป็ นเอกลั ก ษณ์ แ ละเป็ นที่นิ ย มมาโพสต์ ท่ า ถ่ า ยรู ป ชิ ค ๆ บอกเลยว่ า มาถึ ง
เชียงใหม่แล้ วไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านได้เลือกทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

จากนั้น

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ บ้า นถวาย เป็ น
หมู่ บ้ านที่ มี ช่ ื อเสี ย งทางด้ านงาน
หัตถกรรมไม้ แกะสลัก และสินค้ างาน
หัตถกรรมทุกประเภท ที่ใหญ่ท่สี ุดใน
ประเทศ คือหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว
ที่ สร้ า ง ผลง า นแ ก ะสลั ก ไ ว้ อ ย่ า ง
มากมาย อีกทั้งยังส่งสินค้ าไปขายทั้ง
ในและต่ างประเทศ ด้ วยความประณีต สวยงาม และเป็ นงาน Hand Made ทาให้ บ้าน
ถวายเป็ นหนึ่งในชุมชนที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาเชียงใหม่ ต้ องแวะมาซื้อสินค้ าที่
ระลึกและเยี่ยมชมบรรยากาศวัฒนธรรมที่งดงาม จากนั้นพาแวะช้ อปปิ้ งร้ านของฝาก
เพื่อให้ ท่านได้ แวะซื้อของฝากคนทางบ้ าน

19.30 น.

นาคณะเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่เพือ่ น เช็คอินและโหลดสัมภาระ

21.30 น.

เหิรฟ้ า บินตรงสู่กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LION AIR SL 519

22.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจจาก
FRIENDLY TRIP TRAVEL

รายละเอียดและเงือ่ นไขการเดินทางกรุป๊ ส่วนตัว
เดินทางกับเราดียงั งัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะเดินทางเริ่มตั้งแต่ 4-10 ท่าน ต่อรถตู้ 1 คัน
มีช่างภาพประจาทริปส่งรูปให้ทุกเย็น อัพลงเฟสได้ทนั ใจ
ทัวร์สามารถลดหรือเพิ่มวันเดินทางได้ และปรับเปลี่ยนที่เที่ยวได้ (ตามความต้ องการของคณะ)
คณะสามารถเลือกสนามบินได้ ว่าสะดวกดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ (ราคาอาจมีปรับเปลี่ยน)
พาชิมร้านอาหารอร่อยๆ รับรองว่าถูกใจ
ราคาทัวร์เป็ นราคาเบื้ องต้น ผูเ้ ดินทางต้องเช็คราคาอีกครั้งหลังจากที่สรุปวันเดินทางได้
ราคาทัวร์มีท้งั แบบลูกค้ าเดินทางเอง และเดินทางพร้ อมช่างภาพ
การสารองบัตรโดยสารในประเทศใช้ บัตรประชาชน
ไม่ต้องตื่นแบบ 6/7/8 มาเที่ยวเหมือนมาพักผ่อนจริงๆ

จานวนผูเ้ ดินทาง

ราคาท่านละ

4 ท่าน

16,900

6 ท่าน

13,900

8-9 ท่าน

12,490

อัพเป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว

เพิม่ จากราคาทัวร์
2,000-2,500
ต่อท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. มัดจาท่านละ 50% ของค่าทัวร์และชาระยอดสุดท้ าย 1 เดือนก่อนเดินทาง
2. บัตรโดยสารจะส่งให้ ภายใน 1 วันหลังจากที่ชาระค่ามัดจา
(บัตรโดยสารเป็ นตัว๋ จริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ )
อัตรานี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ตัว๋ เครื่องบินไป - กลับ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาวตามที่ระบุในโปรแกรม (ของแต่ละจังหวัด)
ค่าอาหารและค่าเข้ าชมตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์

5. นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด
6. ทัวร์มีหน้ ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแจกให้ ทุกท่าน
7. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัท
ได้ ทาไว้
8. ทุกสายการบินสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
9. ช่างภาพมืออาชีพเดินทางพร้ อมคณะ และไกด์ท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ
อัตรานี้ ไม่รวม
- ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าทริปไกด์และเจ้ าหน้ าที่ (แล้ วแต่สนิ นา้ ใจของทางคณะ)
- ไม่รวมค่าเครื่องดื่มทุก Café ทุกร้ าน
หมายเหตุ
- ส่งเอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19
สามารถดึงข้ อมูลของแต่ละท่านจากหมอพร้ อม
- บัตรโดยสารที่ส่งให้ ลูกค้ าแต่ละท่านเป็ นตัว๋ จริง ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
- ลูกค้ าสามารถปรับเปลี่ยนเส้ นทางทัวร์ได้ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่หลังจากชาระค่ามัดจาทัวร์
- ทัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจาเป็ นหรือเหตุสดุ วิสยั อันเนื่องจากภัย
ธรรมชาติ การล่าช้ า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล
ฯลฯ
- ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินใน
ส่วนที่ขาดหายไป
- ให้ ผ้ เู ดินทางทุกท่านทุกวิธที ่ดี าเนินการได้ แต่ถ้ามีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ้น ในกรณีสายการบินไม่
ช่วยเหลือทางทัวร์จะร่วมเป็ นผู้ร่วมเรียกร้ อง ให้ ลูกค้ าได้ ผลประโยชน์ท่ดี ีท่สี ุด และถ้ าเหตุท่เี กิด
ณ เวลานั้นลูกค้ าต้ องเป็ นผู้ร่วมจ่าย หลังจากนั้นจะทาเรื่องขอเรียกคืนค่าใช้ จ่ายในเหตุท่เี กิดขึ้น
และคืนลูกค้ าต่อไป ตามจานวนที่ได้ คืนเฉลี่ยทุกท่าน

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจาตัว ซึ่งไม่ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบัติเหตุท่เี กิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามสภาวะค่าเงิน
บาทและค่านา้ มันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนด
ไว้

