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RUBY TRAVEL (RUBY CAR RENTAL CO.,LTD.)
บริ ษทั รูบี้ คาร์ เร้นท์ทลั จากัด
104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่
Tel : 053-115801 , 053-115912, 053-288962
e-mail : opdom@rubytravel.com Website : www.rubytravel.com

ี งใหม่ - ม่อนแจ่ม - จ ังเกิลเดอคาเฟ่ โป่งแยง - โป่งแยง ซป
ิ ไลน์
ว ันแรก : ร ับสนามบินเชย
แอนด์ จ ังเกิล
้ โคสเตอร์ -ทุง
่ ดอกไม้ค ัตเตอร์ขาว หรือ ดอกมาร์กาเร็ต – ว ันนิมมาน (One
Nimman)

เช้า รับสนามบิน
 ม่อนแจ่ม
 จังเกิลเดอคาเฟ่ โป่ งแยง
 โป่ งแยง ซิปไลน์ แอนด์ จังเกิ้ ล โคสเตอร์
 ทุ่งดอกไม้คตั เตอร์ขาว หรือ ดอกมาร์กาเร็ต
 วันนิมมาน (One Nimman)
พักโรงแรมย่านถนนนิมมานเหมินทร์
*อาหารกลางวันและอาหารเย็นไม่รวมในแพคเกจ*
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ว ันทีส
่ อง : เดอะไจแอนท์ ร้านกาแฟบนต้นไม้ – หมูบ
่ า้ นแม่กาปอง – ร้านกาแฟลุงปุ๊ด ป้าเป็ง – ร้าน
ี งใหม่
กาแฟชมนกชมไม้ – สนามบินเชย

เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 เดอะไจแอนท์ ร้านกาแฟบนต้นไม้
 หมู่บา้ นแม่กาปอง
 ร้านกาแฟลุงปุ๊ ด ป้ าเป็ ง
 ร้านกาแฟชมนกชมไม้
 สนามบินเชียงใหม่
*อาหารกลางวันไม่รวมในแพคเกจ*

***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ และถือเอาความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักสาคัญ **

จานวนเดินทาง

8ท่าน
6ท่าน
4ท่าน
2ท่าน

ราคา

1,890บาท/ท่าน
2,090บาท/ท่าน
2,390บาท/ท่าน
2,790บาท/ท่าน

*ราคาสาหรับเดินทางระหว่า ง 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563*
*เดินทางช่ว งวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล มีค่าใช้จ่ายโรงแรมเพิ่มตามจริง ตามวันที่ลูกค้าเลือกเดินทาง*
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ราคารวม
ค่ายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่ง จานวน 1 คัน ตลอดการเดินทาง
ค่าที่พ ัก โรงแรม 1คืน หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
รถสองแถว(ร่ว มกับท่านอื่น) ขึ้นเดอะไจแอนท์ ร้านกาแฟบนต้นไม้
ราคาไม่รวม
ตั๋ว เครื่องบิน
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพ ท์ ค่า ซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการจอง กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ช าระมัดจา ท่านละ 50% ณ วันที่ตกลง ซื้อขาย หรือวันทาสัญ ญา ของค่าทัว ร์
** ช าระด้ว ยเงินสดเท่านั้น กรณี ถ้าช าระด้ว ยบัตรเครดิต ทางบริษัทคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3% **
- ช าระส่ว นที่เหลือ 20วันก่อนเดินทาง
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- แจ้งล่ว งหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง หักค่า ดาเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัว ร์
- แจ้งล่ว งหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 80 % ของราคาทัว ร์
- แจ้งล่ว งหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัว ร์
** ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านแจ้งงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว ่ากรณีใ ดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านตามอัตราจริงที่มีการเรียกเก็บ

