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แพ็คเกจ แพร่ 2 วัน 1 คืน
เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าทีบ่ ริการ
รวม ที่พัก 1 คืน - อาหาร 3 มื้อ
อัตรานี้ไม่รวม ค่ารถโดยสาร - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพือ่
ประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
เลือกวันเดินทางได้เอง สาหรับเข้าพัก 4-5 ท่านขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ -31 ธ.ค. 63 ราคาเริ่มต้นที่ ท่านละ 999.รายละเอียดการเดินทาง
วันที่1

อิสระเดินทางเอง - นมัสการพระธาตุช่อแฮ - ชมวิวพระธาตุดอยเส็ง - ย่านเมืองเก่า ถนนเจริญเมือง - เที่ยวคุ้มวิชัย
ราชา - เดินตลาด กาดกองเก่า - เข้าที่พัก
(-/ /-)

วันที่2 พาแวะจิบกาแฟบ้านเบ้ว - เที่ยวคุ้มวงศ์บุรี - ไหว้พระวัดพงษ์สุนันท์ - อิสระดินทางกลับ

( / /-)

จานวนผู้เดินทาง

เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง
พักเดี่ยว
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-9 ท่าน
10 ท่านขึ้นไป
จ่ายเพิ่ม
ราคาต่อท่าน
2,499.1,699. 1,399.999.800.หมายเหตุ: - จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 10-14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจอง)
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก,
มีจานวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

บริการรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถามได้ที่ 0 2116 6395
ราคานี้รวม
1. อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
2. อาหารเที่ยง 2 มื้อ (อาหาร set โต๊ะละ 10 ท่าน 1 มื้อ / ข้าวซอย 1 มื้อ )
3. โรงแรมที่พัก 1 คืน ระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า
ราคานี้ไม่รวม
1. รถบริการ (ลูกค้าสามารถเดินทางด้วยตนเอง)
2. ค่าเข้าสถานที่ๆไม่ได้ระบุในรายการ ไม่รวมค่าเข้าชมคุ้มวงศ์บุรี
3. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุใน
รายการ
4. ค่าพาหนะท้องถิ่นในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
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5. ค่าประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
การสารองที่นั่ง
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาบัตร
ประชาชน (ที่สะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้จองที่พัก) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
* เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปรง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เลื่อนการเดินทาง
เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหัน
ก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่ าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
*เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจาก
ท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออก
เมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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