
                             

 
 

 

 
 
 

17.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดน่าน (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย  

 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงใหม ่แวะจดุพักรถเพือ่ใหท้า่นไดทํ้าธรุะสว่นตัว 
รา้นโกเหน่ง รา้นยอดฮติ ปาทอ่งโกรู๋ปรา่งแปลกตา บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)
เมนู โจ๊ก น้ําเตา้หู ้ปลาทอ่งโก ๋ทา่นละ 1 ชดุ 

 หว้ยตงึเฒา่ หุน่ฟางคงิคองยักษ์และผองเพือ่น สะพานซตูองเป้ ทอดยาวทุง่นา
รายลอ้มภเูขาโอบลอ้ม วัดตน้เกวน๋ วัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาแท ้ๆ   

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  
วัดพระสงิหว์รมหาวหิาร ทีป่ระดษิฐานพระพุทธสหิงิคศ์ลิปะเชยีงแสนโบราณ 
เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีมะโรง วัดโลกโมฬ ีวัดเกา่แกส่ไตลล์า้นนาทีส่วยงามทรงคณุคา่ อายกุวา่หา้รอ้ยปี  

เย็น กาดหนา้มอ เชยีงใหม ่อสิระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 ทีพ่กั:เมอืงเชยีงใหม ่
 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 
  ดอยม่อนแจ่ม  สูดบรรยากาศบริสุท ธิ์  ชมวิว

ธรรมชาตแิบบพาโนรามา แวะคาเฟ่สดุชคิ กาแฟหลัก
สบิ ววิหลักลา้นที่ สวนดอกไมแ้ม่รมิ ชมทุ่งดอกไม ้
ตามฤดกูาลทีส่วยงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) 
 วัดพระธาตุดอยคํา ตั ้งอยู่บริเวณดอยคํา มีองค์
หลวงพ่อทันใจ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยพญากอืนา กษัตรยิ์
แห่งลา้นนา นักท่องเที่ยวมาเที่ยว ทําบุญ ขอพรใหสุ้ขสมหวัง เมื่อไดส้มหวังแลว้จะนําดอกมาลมิาแกบ้น (ความเชือ่เฉพาะ
บคุคล) วัดพระธาตดุอยสเุทพ ปชูนยีสถานศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงในจังหวัดเชยีงใหม ่เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะแม 

เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
         ทีพ่กั:เมอืงเชยีงใหม ่

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  
  รา้นซือ้ของฝาก อสิระใหท้่านซือ้ของฝากกลับบา้นเชน่หมูทอด ไสอ่ั้ว น้ําพรกิหนุ่ม แคบหมู กาดทุ่งเกวยีนหรอืตลาดทุ่ง

เกวยีน จังหวัดลําปาง สดุยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ  พระธาตลํุาปางหลวง พระธาตุประจําปีเกดิ ปีฉลู ใหท้่านสักการะ 
ขอพร และชมมหัศจรรยเ์งาพระธาตแุละพระวหิารในดา้นมมุกลับ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่7) หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง) ถงึกรุงเทพฯโดย
สวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

22-25 ตลุาคม  64 3,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 

วนัที1่    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่                                                                                                                           

วนัที2่    เชยีงใหม ่- รา้นโกเหนง่ – หว้ยตงึเฒา่ – วดัตน้เกวน๋ – วดัพระสงิห ์– วดัโลกโมฬ ี– กาดหนา้ม.เชยีงใหม ่                                                                          

วนัที3่    ดอยมอ่นแจม่ – สวนดอกไมแ้มร่มิ - วดัพระธาตดุอยคํา - พระธาตดุอยสเุทพ 

วนัที4่    รา้นของฝาก – กาดทุง่เกวยีน – พระธาตลํุาปางหลวง – กรงุเทพฯ 

หมายเหตสํุาคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  
 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั) 
Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วัคซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด) 
 ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   
 มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชัว่โมง 
 



                             

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง
เทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

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

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

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น้ํามัน 
• คา่บรกิารคนขบัรถ  
• 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 
(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   
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 20 ทา่น  
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล 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 ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 ่  

เง ือ่นไขการจอง 


