
                             

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว 
เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง 

30 ธันวาคม-2มกราคม 65 3,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 
ขอสงวนสทิธิบ์รษัิทฯเป็นผูจ้ัดสรรทีน่ั่งตามลําดับจองเทา่นัน้ 

 
 

17.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงใหม ่
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย  

 
 
 
เชา้ เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงใหม ่แวะใหท้า่นไดทํ้าธุระสว่นตัว บรกิารอาหาร

เชา้ (มือ้ที ่1) จากนัน้นําคณะขึน้ตูป้รับอากาศเดนิทางสูแ่มแ่ตง  ชม
ความงดงาม อลังการ วัดเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน หรอื วัดบา้นเดน่ บรเิวณ
ที่ตัง้เป็นเนินเขาเตี้ยๆมีภูมทิัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
ผสมผสานระหวา่งศลิปะไทยและลา้นนา เดนิทางสู่นําคณะเขา้ชม สวน
ผลติเมล็ดพันธุไ์มส้นสองใบ (สวนสนแมแ่ตง) มตีน้สนปลกูเรยีงกันอยา่ง
สวยงาม เป็นสวนที ่ มอีากาศร่มรืน่เย็นสบายตลอดทัง้วัน ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพบรรยากาศสวยๆ 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  
เดนิทางสู่แม่รมิ แวะเทีย่วชมสวนดอกไมใ้นสวนจะมกีารปลูกดอกไม ้
สสีันชนิดต่างๆอย่างสวยงามใหท้่านไดถ้่ายรูป (กู๊เนียร์ ฟอเร็ซท หรือ
สวนอืน่ๆในเสน้ทางแมร่มิ)  วัดพระธาตดุอยคํา ตัง้อยูบ่รเิวณดอยคํา มี
องคห์ลวงพ่อทันใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิแ์หง่ลา้นนา นักทอ่งเทีย่วมาเทีย่ว ทําบญุ ขอพรใหส้ขุสมหวัง เมือ่ได ้
สมหวังแลว้จะนําดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะบุคคล) วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงใน
จังหวัดเชยีงใหม ่เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะแม 

เย็น    บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) ทีพั่ก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) นําท่านเดนิทางสู ่รา้นโกเหน่ง รา้นยอดฮติ 

มปีาท่องโกรู๋ปร่างแปลกตา วัดพระสงิหว์รมหาวหิาร ทีป่ระดษิฐานพระ
พุทธสหิงิคศ์ลิปะเชยีงแสนโบราณ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปี
มะโรงวัดโลกโมฬ ีวัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาทีส่วยงามทรงคณุคา่ อายกุวา่
หา้รอ้ยปี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที ่5) หว้ยตงึเฒ่า หุ่นฟางคงิคองยักษ์และ
ผองเพือ่น สะพานซตูองเป้ ทอดยาวทุง่นารายลอ้มภเูขาโอบลอ้ม วัดตน้เกวน๋ วัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาแท ้ๆ  

เย็น     อสิระอาหารเย็น ณ กาดมาลนิ Street Food Market หนา้มช แหลง่ละลายทรัพยร์วมของกนิจใุจ อสิระตามอัธยาศัย 
           ทีพั่ก: โรงแรมPeppery Hills Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) เดนิทางสูลํ่าปางแวะซือ้ของฝากทีก่าดทุง่เกวยีน แหลง่รวมของฝาก
ภาคเหนอืวัดพระธาตดุอยพระฌาน วดังามบนยอดดอยพระฌานชมพระไดบตุส ึองคใ์หญ ่แลนดม์ารค์
ใหม ่ตัง้โดดเดน่อยูบ่นยอดเขาราวกบัอยูท่ีป่ระเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที7่) หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
ถงึปลายทางนนทบรุ ีโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 

วนัที ่1    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่                                                                                                                            

วนัที ่3    รา้นโกเหนง่-วดัพระสงิห-์วดัโลกโมฬ-ีหว้ยตงึเฒา่-วดัตน้เกวน๋-กาดมาลนิ Street Food Market หนา้มช. 

วนัที ่4    เชยีงใหม-่ลําปาง-กาดทุง่เกวยีน-พระไดบตุส ึวดัพระธาตดุอยพระฌาน-เดนิทางกลบั 

วนัที ่2    เชยีงใหม-่แมแ่ตง-วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน-สวนสนแมแ่ตง-แมร่มิ-สวนดอกไมแ้มร่มิ-พระธาตดุอยคํา- 
                พระธาตดุอยสเุทพ 

 ่  



                             
 
  
 
 
รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
- เอกสารรับรองการไดร้ับวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น้ํามัน 
• คา่บรกิารคนขบัรถ 
• คา่ทปิไกด ์
• คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุําหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาต ิชาํระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 25 ทา่น  
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

หมายเหตสํุาคญั: นักทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
-ฉีดวัคซนีโควดิ-19 ดังตอ่ไปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว ีครบ2เข็ม หรอืแอสตราเซเนกา จอหน์สนั แอนดจ์อหน์
สนั อยา่งนอ้ย1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วัน) หรอืวัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม  
-หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอื ATK จากแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 
-หรอื ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19มาแลว้ไมเ่กนิ90วนั โดยใชใ้บรับรองแพทย ์ 
**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งลงทะเบยีนในCM-CHANAกอ่นเขา้เชยีงใหม ่24ชม.**  
   มาตรการอาจมกีารอัพเดตเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยก่บัรัฐบาลและมาตรการจังหวัด 

 

เง ือ่นไขการจอง 



                             
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
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