
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE : EZTDNA_236 

 ชมววิพระอาทิตยข์ึ้ นและ ทะเลหมอก ท่ี ก่ิวแม่ปาน 

 เท่ียวดอยอินทนนท ์กราบพระธาตคุู่ – สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ์

 นมสัการ พระธาตดุอยสุเทพ คู่เมืองเชียงใหม่ และ พระธาตุประจาํปีมะแม 

 บูชาจอ้งลา้นนา วดัพระป้าน หรือ วดัพระนอนแม่ปูคา  

 หมู่บา้นเล็กๆซ่อนตวัอยูท่่ามกลางป่าเขาเขียวขจี บา้นแม่กาํปอง 

 กราบพระธาตุประจาํปีชวด พระธาตศุรีจอมทอง 

 แวะผ่อนคลาย ณ รา้นกาแฟสุดชิค เกา๊มะขาม คอฟฟ่ี 

 Check-in ประตทู่าแพ, วดัพระสิงห ์วดัเจดียห์ลวง วดัศรีสุพรรณ วดัอุโมงค ์

 ชอปป้ิง ถนนคนเดินววัลาย 

   

 



 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ) – สนมบินดอนเมือง – หมู่บ้านแม่กาํปอง – วดัพระนอนแม่ปูคา - เก๊ามะขาม คอฟฟ่ี 

– วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร 

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี  ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานําบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) 

06.50 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD1 

08.00 น. ทีมงานคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระ ณ สนามบินเชียงใหม่ (ผา่นมาตรฐาน SHA) เปล่ียนการ

เดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ  เดินทางสู่ม่อนแจ่ม 

เชา้ จากนั้นนาํท่านไป หมู่บ้านแม่กาํปอง สมัผสัวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวบา้นในหมู่บา้นเลก็ ๆ ท่ีซ่อนตวัอยู่

ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลาํธารใสเยน็ไหลพาดผา่น ความสุขของการมาท่องเท่ียวหมู่บา้นแม่กาํปอง คือ  

การไดม้าสมัผสัอากาศบริสุทธ์ิความเป็นธรรมชาติของป่าไม ้ลาํธารและวิถีชีวติ ความเป็นอยูข่องชาวบา้นท่ียงัคง

อยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั 

 

 
 นาํท่านถ่ายรูปสวยกบัร่มหลากสีวดัพระป้าน หรือ วัดพระนอนแม่ปูคา สันกาํแพง เพียงกา้วเขา้สู่วดั ก็จะไดพ้บกบั

ความงดงามของร่มหลากสีสัน กว่า 3,500 คนั ท่ีถูกนาํมากางและแขวนประดบัไวก้ลางลานวดัพระป้าน หรือวดั

พระนอนแม่ปูคา รวมถึงซุม้เดินลอดตลอดทาง เป็นภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ ท่านสามารถ บูชาจอ้งลา้นนาเพื่อถวายปูจา

พระนอนแม่ปูคา ไหวพ้ระ ขอพรองคห์ลวงพอ่พระนอนแม่ปูคาศกัด์ิสิทธ์ิ และครูบาเจา้ศรีวิชยั  

สวสัด.ี..เชียงใหม่(ปีใหม่) 
เดนิทางวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 

โดยสายการบินนกแอร์ 

Code 
EZTDNA 236 



 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร  

บ่าย แวะผอ่นคลาย ณ ร้านกาแฟสุดชิค เก๊ามะขาม คอฟฟ่ี อยูติ่ดริมแม่นํ้าปิง โดดเด่นดว้ยตน้มะขามยกัษ ์บวกกบั

ไอเดียสุดเจ๋ง ท่ีเกิดอยากทาํร้านกาแฟท่ีสามารถมองเห็นวิวไดร้อบตวั จึงออกมาร้านกาแฟบนตน้ไมอ้ยา่งท่ีเห็น 

ท่านสามารถนัง่ริมระเบียงรอบตน้มะขามสมัผสัวิวสวยๆ อากาศดีๆ นบัวา่เป็นทางเลือกดีๆ เหมาะกบัการนัง่ชิวๆ 

 

 

 จากนั้นนาํทุกท่านเขา้ชม วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวหิาร เดิมช่ือวดัพระธาตุเจา้ศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจาํปี

ชวด ส่ิงสาํคญัภายในวดั คือ พระบรมธาตุเจดย์ี ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดดอยจอมทองอนัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุ

ส่วนพระเศียรเบ้ืองขวา ซ่ึงมีความพิเศษแตกต่างจากท่ีอ่ืน คือเป็นพระบรมธาตุท่ีมิไดฝั้งใตดิ้นแต่ประดิษฐานอยูใ่น

กู่ภาย ในพระวิหารสามารถอนัเชิญ มาสรงนํ้าได ้ 

 

 



17.00 น. จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั ทัชสตาร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัรีสอร์ทใกลด้อยอินทนนท ์ท่ี

แวดลอ้มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 

18.00 น. บริการอาหารคํา่(2) ณ หอ้งอาหารภายในท่ีพกั 

วนัท่ี 2  กิว่แม่ปาน – ดอยอนิทนนท์(เจดย์ีนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ,โครงการหลวง) – วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร 

- ถนนคนเดนิววัลาย - วดัศรีสุพรรณ 

05.00 น. ปลุกท่านก่อนอรุณรุ่ง นาํท่านข้ึนสู่ ดอยอนิทนนท์ชมพระอาทิตย์

ขึน้  จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่ กิว่แม่ปาน อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติดอย

อินทนนท ์ เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น เป็นวงรอบ

ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ท่ีระดบัความสูงประมาณ2,000

เมตรจากระดบันํ้าทะเลถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์นและ ทะเล

หมอกท่ีสวยงาม

อีกจุดหน่ึง มีเจา้หนา้ท่ีนาํท่านเขา้ไปในป่าดิบเขา  มีแสงแดดส่อง

ลงมาเพียงรําไรตามพื้นป่าเตม็ไปดว้ย เฟรินส์หลากหลายชนิด มี

มอสสีเขียวข้ึนคลุมตามโคนตน้ไมแ้ละบริเวณริมหว้ยท่ีชุ่มช้ืน ทาง

จะเดินข้ึนเขาจนทะลุออกยงัทุ่งหญา้โล่งกวา้งของ สนัก่ิวแม่ปาน

ซ่ึงมีแสง แดดจา้และสายลมแรงมาถึงจุดชมวิวสูงสุด 

 บริการอาหารเช้า(3)  แบบปิกนิค ณ บริเวณก่ิวแม่ปาน 

เชา้ นาํท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวบน ดอยอนิทนนท์ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย เป็นอุทยานแห่งชาติลาํดบัท่ี 6 

ของประเทศไทย ถือเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คสาํคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ เรียกไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิต

อนัดบัตน้ ๆ ของภาคเหนือเลยกว็า่ได ้

 

 
 จากนั้นนาํท่านแวะชม เจดย์ีนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี ของ รัชกาลท่ี 9 และพระราชินี

สร้างข้ึนโดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ทั้ง 2 องคน้ี์ เป็นท่ี

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยูบ่นยอด และพระพทุธรูปบูชา มีลกัษณะท่ีสูงสง่าและตั้งอยา่งโดนเด่น โดยพระ



มหาธาตุนภเมทนีดล นั้นองคจ์ะเป็นสีนํ้าตาล ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ องคจ์ะเป็นสีม่วงอมชมพ ูอีกทั้งรอบ

บริเวณสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของดอยอินทนนทโ์ดยรอบไดอ้ยา่งสวยงาม 

 

 
 นาํท่านเดินทางไปเท่ียวชม โครงการหลวง เป็นสถานีวิจยัพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง  

เร่ิมดาํเนินงาน เม่ือ พ.ศ. 2522 ตั้งอยูท่ี่บา้นขนุกลาง ตาํบลบา้นหลวง อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนั 

มีการดาํเนินงานวิจยัทั้งทางดา้นไมด้อก ไมป้ระดบั พืชผกั ไมผ้ล และงานประมงพื้นท่ีสูง รวมทั้งถ่ายทอด

ผลงานวิจยัไปสู่การส่งเสริม สร้างรายไดแ้ก่ครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวไทยภูเขาเผา่ปกาเกอะญอและมง้ 

 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั(4) ณ ร้านอาหาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร” หน่ึงในวดัท่ีมี

ความสาํคญัมากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ปูชนียวตัถุท่ีสาํคญัมาก ไดแ้ก่ พระ

เจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นเจดียท์รงเชียง

แสนสีทองอร่าม ท่ีใครไดเ้ห็นเป็นตอ้งเกิดจิตศรัทธา ซ่ึงทั้งชาวเชียงใหม่และผู ้

มาเยอืนต่างเคารพนบัถือพระธาตุดอยสุเทพกนัมาตั้งแต่โบราณกาล 

 

 

18.00 น. เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมดวงตะวนั เชียงใหม่ 

19.00 น. นาํท่านเดิน ถนนคนเดนิววัลาย เป็นถนนคนเดินแห่งท่ีสองของจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากท่ีถนนคนเดินวนัอาทิตย ์

(ถนนคนเดินท่าแพ) ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในบรรดานกัท่องเท่ียว โดยจุดเด่นของถนนคนเดินววัลาย  

อยูท่ี่มีจุดขายอาหารและจุดนัง่ทานอาหารค่อนขา้งเยอะและหลากหลาย ตั้งแต่บริเวณตลาดประตูเชียงใหม่  



มาจนถึงพื้นท่ีภายในถนนคนเดิน และการไดแ้วะไปสมัผสักบัอุโบสถเงินหลงัแรกภายในวดัศรีสุพรรณ ซ่ึงมีความ

สวยงามอยา่งมากในตอนกลางคืน 

 

 

 นาํท่านชม วดัศรีสุพรรณ เป็นวดัท่ีมีประวติัการก่อสร้างมาตั้งแต่คร้ังอดีตกวา่ 500 ปี ภายในวดัมีอุโบสถเงินแห่ง

แรกของโลก ท่ีชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเคร่ืองเงินชุมชนววัลาย ซ่ึงเป็นชุมชนทาํหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมี

ช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ วดัศรีสุพรรณน้ีอาจจะถือไดว้า่เป็น Unseen แห่งหน่ึงในจังหวดัเชียงใหม่ 

 

 

วนัท่ี 3 วดัพระสิงห์ – วดัเจดย์ีหลวงวรวหิาร – วดัพนัเตา – ประตูท่าแพ - วดัอุโมงค์ – ซ้ือของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – 

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ) 

เชา้ บริการอาหารเช้า(5)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเช็คเอา้ทอ์อกจากท่ีพกั เดินทางไหวพ้ระสาํคญัและซึบชบัวถีิชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่ 

เร่ิมจากวดัพระสิงห์วรมหาวหิาร หรือ วดัพระสิงห์ วดัสาํคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ 

(พระพทุธสิหิงค)์ พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผน่ดินลา้นนา พระพทุธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จกั

กนัในช่ือ "เชียงแสนสิงห์หน่ึง" 

 
 จากนั้นเดินทางสู่วดัเจดย์ีหลวงวรวหิาร หรือ วดัโชติการาม เป็นสถานท่ีประดิษฐานเจดียใ์หญ่ท่ีสุดในจงัหวดั

เชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ วดัท่ีชาวเชียงใหม่ศรัทธากนัมากๆ และเป็นท่ีตั้ง



ศาลหลกัเมืองของเชียงใหม่ หรือเรียกกนัวา่ หออินทขิล อยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ และมีความสาํคญัต่อชาว

เชียงใหม่เป็นอยา่งมาก ภายในเป็นท่ีตั้งศาลหลกัเมือง ท่ีมีเสาอินทขิล สวยงามตั้งอยูเ่ป็นใจกลาง รายลอ้มดว้ย

ภาพเขียนฝาผนงัสวยงาม 

 

จากนั้นเดินเทา้สู่วดัเลก็ๆท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือของวดัเจดียห์ลวง ช่ือวา่“วดัพนัเตา”คนเมืองเชียงใหม่มกัจะเรียกช่ือ

วดัน้ีวา่ “วดัปันเตา้” สร้างข้ึนเม่ือราวพทุธศตวรรษท่ี 21 ตามตาํนานประวติัศาสตร์วา่กนัวา่วดัพนัเตาสร้างข้ึนใน

สมยัเดียวกบัวดัเจดียห์ลวงคือเม่ือราว 500 ปีมาแลว้ วิหารหลวงท่ีสร้างจากไมส้กัทองทั้งหลงัแกะสลกัลวดลาย

วิจิตรบรรจงท่ีวา่กนัวา่เป็นวหิารท่ีสร้างจากหอคาํหรือคุม้เจา้หลวงท่ีเหลืออยูอ่ยา่งสมบูรณ์เพียงหลงัเดียวและ

สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในลา้นนา 

 

 

 

 

 

  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั(6) ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านชม ประตูท่าแพ หรือช่ือเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตู

ทางทิศตะวนัออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียง

เชียงใหม่ เป็นหน่ึงจุดเช็คอินไฮไลทข์องจงัหวดั ถา้ไม่มากไ็ม่ถึง

เชียงใหม่  เป็นจุดยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวมาถ่ายภาพเดินผา่น

ฝงูนกพิราบท่ีบินผา่นตวัไปมา หรือแนบพงิอิงกาํแพงอิฐสีส้ม

และประตูสวยงามท่ีมีเก่าแก่และมีความขลงั โดยเฉพาะในช่วง



เชา้และเยน็ท่ีมีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณกาํแพง จะสวยงาม

มาก  บริเวณรอบกาํแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีคุณสาวๆมกัแต่งตวัมาเพื่อถ่ายรูปท่ีจุดน้ี ประตูท่าแพ 

เป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวท่ีมีบานประตู และเป็นจุดตั้งตน้

ของถนนคนเดินท่าแพในวนัอาทิตย ์อีกทั้งยงัเป็นลานจดักิจกรรม

ประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่  

 จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ วดัอุโมงค์ ซ่ึงเป็นโบราสถานเก่าแก่ท่ีมี

ความสาํคญั และอยูคู่่เมืองเชียงใหม่มากวา่ 700 ปี เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีมี

เอกลกัษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ช่ือวดัอุโมงค ์ไดม้าจากภายในวดั มี

อุโมงคข์นาดใหญ่และสวยงาม อยูถ่ดัจากฐานพระเจดียด์า้นเหนือ มี

ทางเขา้ออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดินติดต่อกนัไดท้ัว่ถึง ขา้งฝาผนงัดา้นใน

อุโมงคเ์จาะช่องสาํหรับจุดประทีปใหเ้กิดความสวา่งเป็นระยะ สะดวก

แก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยูด่า้นใน และในเพดานอุโมงคย์งัมี

ภาพเขียนสีนํ้ามนัอีกดว้ย ทาํใหท่ี้น่ี กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงั

แห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 จากนั้นเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั ก่อนนาํท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

18.10 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี  DD9 

19.15 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคา  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 13,990.- 

เดก็อาย3ุ – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 11,200.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 2,000.- 

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญั 

 

 



ราคาใช้สิทธ์ิ “ทัวร์เท่ียวไทย”                  (รอการอนุมติัรายการ) 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

      ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Nok Air พร้อมนํา้หนักกระเป๋า 15 กก. 

      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชม 

 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอาย ุ เกิน 

70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่าน ละ 200,000 

บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม - ค่าซกัรีดค่า - โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

  

 

เง่ือนไขการชําระเงิน :  

       1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท 

2. กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ขั้นตอนและเง่ือนไขการใช้สิทธ์ิ “ทัวร์เท่ียวไทย”  

1. ผูใ้ชสิ้ทธ์ิจะตอ้งมีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ณ วนัลงทะเบียน นักท่องเท่ียว 1 คน ใช้สิทธ์ิได้ 1 สิทธ์ิ ผูท่ี้ไดรั้บ

สิทธ์ิจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีต่าง ๆ โดยไม่นาํมาคาํนวณในการยืน่ภาษี และ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 

%  สูงสุดไม่เกนิ 5,000 บาท  

อตัราค่าบริการ     ราคา (บาท) 

ผูใ้ชสิ้ทธ์ิจะตอ้งมีอาย ุ18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  8,990. - 

พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 1,500. - 



2.           สามารถจองโปรแกรมท่ีท่านสนใจพร้อมวนัท่ีเดินทางและขอ้มูลส่วนตวั ท่ีผกูกบัแอพฯ “เป๋าตงั” ไดแ้ก่ ช่ือ,

เลขท่ีบตัรประชาชน, หมายเลขโทรศพัท ์ กบัทางบริษทัทวัร์  และส่งสาํเนาบตัรประชาชน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพื่อ

ยนืยนัการจอง 

3.  หลงัจากนั้น พนกังานขายจะทาํการจองผา่นระบบแลว้ จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตงั” ของลูกคา้และ

แจง้ใหช้าํระเงินหลงัหกัส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เตม็จาํนวน 

4. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ช่ือ-นามสกลุผูเ้ดินทาง โปรแกรม วนัเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชําระเงนิ ภายใน

เวลา 23.59 น. ของวนัท่ีจอง  

5. หลงัชําระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นท่ีส้ินสุด ไม่สามารถยกเลกิ/คืนเงินได้ทุกกรณ ียกเว้นตามนโยบาย/

มาตรการของรัฐ 

 

 หมายเหตุ :  

*วนัเดินทางจริงลูกคา้ตอ้งนาํโทรศพัทท่ี์มีแอพฯ “เป๋าตงั”  ผกูกบัเบอร์ท่ีใชสิ้ทธ์ิทวัร์เท่ียวไทยติดตวัตลอดการเดินทาง  

**สแกนหนา้ 2คร้ังกบัถุงเงินของหวัหนา้ทวัร์ ณ จงัหวดัเร่ิมตน้ของการเดินทางและเชา้วนัสุดทา้ยของวนัเดินทาง   

***ตอ้งเดินทางตามเส้นทางท่ีกาํหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได ้ 

****ไม่สามารถใชสิ้ทธิแทนกนัได ้

 

ส่ิงท่ีควรนําไปด้วย   ยาประจาํตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพสาํหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่

สบาย 

 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. กรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

5. กรณีใชสิ้ทธ์ิจอง และชาํระเงินผา่นแอพเป๋าตงั ในโครงการทวัร์เท่ียวไทย หลงัชําระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นท่ี

ส้ินสุด ไม่สามารถยกเลกิ/คืนเงินได้ทุกกรณ ียกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ 



 

หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน  6  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ

อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, 

การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถ

นาํมาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

ข้อแนะนําสําหรับการเดนิทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ19 

1. ผูร่้วมเดินทาง ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั ตลอดการเดินทาง  

2. ก่อนข้ึน รถทุกคร้ัง ทางบริษทัฯ จะมีมาตรการวดัไข ้และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮล ์ 

3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. มาตราการเวน้ระยะห่างท่ีนัง่บนรถโคช้ / รถตู ้

5. ไกดแ์ละพนกังานขบัรถ ไดรั้บการฉีดวคัซีน และมีการตรวจ Covid แลว้ 

6.  ขออนุญาตสงวนสิทธ์ิรับลูกทัวร์ท่ีฉีดวคัซีน AZ 2 เข็ม / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม ขึน้ไป หรือในกรณี

ท่ีได้รับวคัซีนยงัไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลตรวจโควดิ-19 ด้วยวธีิ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนการเดนิทาง 

จึงจะสามารถเดนิทางได้ 

7. กรุณากรอกแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทัฯจดัเตรียมไวใ้ห)้ และส่งคืน ใหเ้จา้หนา้ท่ี บนรถ 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


