CODE : EZTDNA_236

 ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและ ทะเลหมอก ที่ กิ่วแม่ปาน
 เที่ยวดอยอินทนนท์ กราบพระธาตุคู่ – สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
 นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ คู่เมืองเชียงใหม่ และ พระธาตุประจําปี มะแม
 บูชาจ้องล้านนา วัดพระป้ าน หรือ วัดพระนอนแม่ปูคา
 หมู่บา้ นเล็กๆซ่อนตัวอยูท
่ ่ามกลางป่ าเขาเขียวขจี บ้านแม่กาํ ปอง
 กราบพระธาตุประจําปี ชวด พระธาตุศรีจอมทอง
 แวะผ่อนคลาย ณ ร้านกาแฟสุดชิค เก๊ามะขาม คอฟฟี่
 Check-in ประตูท่าแพ, วัดพระสิงห์ วัดเจดียห
์ ลวง วัดศรีสุพรรณ วัดอุโมงค์
 ชอปปิ้ ง ถนนคนเดินวัวลาย

สวัสดี...เชียงใหม่ (ปี ใหม่ )

Code
EZTDNA 236

เดินทางวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565
โดยสายการบินนกแอร์

วันแรก

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ) – สนมบินดอนเมือง – หมู่บ้านแม่ กาํ ปอง – วัดพระนอนแม่ ปูคา - เก๊ ามะขาม คอฟฟี่
– วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานําบัตรประชาชนไปแสดงด้ วย)
06.50 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1
08.00 น. ทีมงานคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ ณ สนามบินเชียงใหม่ (ผ่านมาตรฐาน SHA) เปลี่ยนการ
เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสู่ ม่อนแจ่ม
เช้า
จากนั้นนําท่านไป หมู่บ้านแม่ กาํ ปอง สัมผัสวิถีชีวิตสุ ดเรี ยบง่ายของชาวบ้านในหมู่บา้ นเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางป่ าเขาเขียวขจี มีลาํ ธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุ ขของการมาท่องเที่ยวหมู่บา้ นแม่กาํ ปอง คือ
การได้มาสัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ความเป็ นธรรมชาติของป่ าไม้ ลําธารและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านที่ยงั คง
อยูร่ ่ วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

นําท่านถ่ายรู ปสวยกับร่ มหลากสี วดั พระป้าน หรื อ วัดพระนอนแม่ ปูคา สันกําแพง เพียงก้าวเข้าสู่ วดั ก็จะได้พบกับ
ความงดงามของร่ มหลากสี สัน กว่า 3,500 คัน ที่ถูกนํามากางและแขวนประดับไว้กลางลานวัดพระป้ าน หรื อวัด
พระนอนแม่ปูคา รวมถึงซุม้ เดินลอดตลอดทาง เป็ นภาพที่ตื่นตาตื่นใจ ท่านสามารถ บูชาจ้องล้านนาเพื่อถวายปูจา
พระนอนแม่ปูคา ไหว้พระ ขอพรองค์หลวงพ่อพระนอนแม่ปูคาศักดิ์สิทธิ์ และครู บาเจ้าศรี วิชยั

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย
แวะผ่อนคลาย ณ ร้านกาแฟสุ ดชิค เก๊ ามะขาม คอฟฟี่ อยูต่ ิดริ มแม่น้ าํ ปิ ง โดดเด่นด้วยต้นมะขามยักษ์ บวกกับ
ไอเดียสุ ดเจ๋ ง ที่เกิดอยากทําร้านกาแฟที่สามารถมองเห็นวิวได้รอบตัว จึงออกมาร้านกาแฟบนต้นไม้อย่างที่เห็น
ท่านสามารถนัง่ ริ มระเบียงรอบต้นมะขามสัมผัสวิวสวยๆ อากาศดีๆ นับว่าเป็ นทางเลือกดีๆ เหมาะกับการนัง่ ชิวๆ

จากนั้นนําทุกท่านเข้าชม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อวัดพระธาตุเจ้าศรี จอมทอง เป็ นพระธาตุประจําปี
ชวด สิ่ งสําคัญภายในวัด คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยูบ่ นยอดดอยจอมทองอันเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
ส่ วนพระเศียรเบื้องขวา ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่น คือเป็ นพระบรมธาตุที่มิได้ฝังใต้ดินแต่ประดิษฐานอยูใ่ น
กู่ภาย ในพระวิหารสามารถอันเชิญ มาสรงนํ้าได้

17.00 น. จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั ทัชสตาร์ รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับรี สอร์ทใกล้ดอยอินทนนท์ ที่
แวดล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
18.00 น. บริการอาหารคํา่ (2) ณ ห้องอาหารภายในที่พกั
วันที่ 2
กิว่ แม่ ปาน – ดอยอินทนนท์ (เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมสิ ิ ริ,โครงการหลวง) – วัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร
- ถนนคนเดินวัวลาย - วัดศรีสุพรรณ
05.00 น.
ปลุกท่านก่อนอรุ ณรุ่ ง นําท่านขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์ ชมพระอาทิตย์
ขึน
้ จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่ กิว่ แม่ ปาน อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ เป็ นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น เป็ นวงรอบ
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ระดับความสู งประมาณ2,000
เมตรจากระดับนํ้าทะเลถือเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ ึนและ ทะเล
หมอกที่สวยงาม
อีกจุดหนึ่ง มีเจ้าหน้าที่นาํ ท่านเข้าไปในป่ าดิบเขา มีแสงแดดส่ อง
ลงมาเพียงรําไรตามพื้นป่ าเต็มไปด้วย เฟริ นส์หลากหลายชนิด มี
มอสสี เขียวขึ้นคลุมตามโคนต้นไม้และบริ เวณริ มห้วยที่ชุ่มชื้น ทาง
จะเดินขึ้นเขาจนทะลุออกยังทุ่งหญ้าโล่งกว้างของ สันกิ่วแม่ปาน
ซึ่งมีแสง แดดจ้าและสายลมแรงมาถึงจุดชมวิวสู งสุ ด
บริการอาหารเช้ า(3) แบบปิ กนิค ณ บริ เวณกิ่วแม่ปาน
เช้า
นําท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวบน ดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็ นอุทยานแห่งชาติลาํ ดับที่ 6
ของประเทศไทย ถือเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เรี ยกได้วา่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
อันดับต้น ๆ ของภาคเหนือเลยก็วา่ ได้

จากนั้นนําท่านแวะชม เจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคพ
ู่ ระบารมี ของ รัชกาลที่ 9 และพระราชินี
สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่ วมกับพสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ทั้ง 2 องค์น้ ี เป็ นที่
่ นยอด และพระพุทธรู ปบูชา มีลกั ษณะที่สูงสง่าและตั้งอย่างโดนเด่น โดยพระ
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุอยูบ

มหาธาตุนภเมทนีดล นั้นองค์จะเป็ นสี น้ าํ ตาล ส่ วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ องค์จะเป็ นสี ม่วงอมชมพู อีกทั้งรอบ
บริ เวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างสวยงาม

นําท่านเดินทางไปเที่ยวชม โครงการหลวง เป็ นสถานีวิจยั พืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง
่ ี่บา้ นขุนกลาง ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปั จจุบนั
เริ่ มดําเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2522 ตั้งอยูท
มีการดําเนินงานวิจยั ทั้งทางด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล และงานประมงพื้นที่สูง รวมทั้งถ่ายทอด
ผลงานวิจยั ไปสู่ การส่ งเสริ ม สร้างรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่
“วัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร”
หนึ่งในวัดที่มี
ความสําคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ปูชนียวัตถุที่สาํ คัญมาก ได้แก่ พระ
เจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นเจดียท์ รงเชียง
แสนสี ทองอร่ าม ที่ใครได้เห็นเป็ นต้องเกิดจิตศรัทธา ซึ่งทั้งชาวเชียงใหม่และผู ้
มาเยือนต่างเคารพนับถือพระธาตุดอยสุ เทพกันมาตั้งแต่โบราณกาล

18.00 น. เข้าสู่ ที่พกั โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
19.00 น. นําท่านเดิน ถนนคนเดินวัวลาย เป็ นถนนคนเดินแห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์
(ถนนคนเดินท่าแพ) ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในบรรดานักท่องเที่ยว โดยจุดเด่นของถนนคนเดินวัวลาย
่ ี่มีจุดขายอาหารและจุดนัง่ ทานอาหารค่อนข้างเยอะและหลากหลาย
อยูท
ตั้งแต่บริ เวณตลาดประตูเชียงใหม่

มาจนถึงพื้นที่ภายในถนนคนเดิน และการได้แวะไปสัมผัสกับอุโบสถเงินหลังแรกภายในวัดศรี สุพรรณ ซึ่งมีความ
สวยงามอย่างมากในตอนกลางคืน

นําท่านชม วัดศรีสุพรรณ เป็ นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่ง
แรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่ วมแรงร่ วมใจสื บสานเครื่ องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็ นชุมชนทําหัตถกรรมเครื่ องเงินที่มี
ชื่อเสี ยงของจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรี สุพรรณนี้อาจจะถือได้วา่ เป็ น Unseen แห่ งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3
เช้า

วัดพระสิ งห์ – วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร – วัดพันเตา – ประตูท่าแพ - วัดอุโมงค์ – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –
สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ)
บริการอาหารเช้ า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พกั เดินทางไหว้พระสําคัญและซึบชับวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่
เริ่ มจากวัดพระสิ งห์วรมหาวิหาร หรื อ วัดพระสิ งห์ วัดสําคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็ นประดิษฐานพระสิ งห์
(พระพุทธสิ หิงค์) พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรู ปเป็ นศิลปะเชียงแสนรู ้จกั
กันในชื่อ "เชียงแสนสิ งห์หนึ่ง"

จากนั้นเดินทางสู่ วดั เจดีย์หลวงวรวิหาร หรื อ วัดโชติการาม เป็ นสถานที่ประดิษฐานเจดียใ์ หญ่ที่สุดในจังหวัด
เชียงใหม่ และเป็ นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ วัดที่ชาวเชียงใหม่ศรัทธากันมากๆ และเป็ นที่ต้ งั

ศาลหลักเมืองของเชียงใหม่ หรื อเรี ยกกันว่า หออินทขิล อยูใ่ จกลางเมืองเชียงใหม่ และมีความสําคัญต่อชาว
เชียงใหม่เป็ นอย่างมาก ภายในเป็ นที่ต้ งั ศาลหลักเมือง ที่มีเสาอินทขิล สวยงามตั้งอยูเ่ ป็ นใจกลาง รายล้อมด้วย
ภาพเขียนฝาผนังสวยงาม

่ างทิศเหนือของวัดเจดียห์ ลวง ชื่อว่า“วัดพันเตา”คนเมืองเชียงใหม่มกั จะเรี ยกชื่อ
จากนั้นเดินเท้าสู่ วดั เล็กๆที่ต้งั อยูท
วัดนี้วา่ “วัดปันเต้า” สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21 ตามตํานานประวัติศาสตร์วา่ กันว่าวัดพันเตาสร้างขึ้นใน
สมัยเดียวกับวัดเจดียห์ ลวงคือเมื่อราว 500 ปี มาแล้ว วิหารหลวงที่สร้างจากไม้สกั ทองทั้งหลังแกะสลักลวดลาย
วิจิตรบรรจงที่วา่ กันว่าเป็ นวิหารที่สร้างจากหอคําหรื อคุม้ เจ้าหลวงที่เหลืออยูอ่ ย่างสมบูรณ์เพียงหลังเดียวและ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในล้านนา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นําท่านชม ประตูท่าแพ หรื อชื่อเดิม ประตูเชียงเรื อก เป็ นประตู
ทางทิศตะวันออก และเป็ น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียง
เชียงใหม่ เป็ นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ้าไม่มาก็ไม่ถึง
เชียงใหม่ เป็ นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่าน
ฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรื อแนบพิงอิงกําแพงอิฐสี ส้ม
และประตูสวยงามที่มีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วง

เช้าและเย็นที่มีแสงส่ องกระทบลงมาบริ เวณกําแพง จะสวยงาม
มาก บริ เวณรอบกําแพงตกแต่งดี ดูโล่งสะอาดตา เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่คุณสาวๆมักแต่งตัวมาเพื่อถ่ายรู ปที่จุดนี้ ประตูท่าแพ
เป็ นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู และเป็ นจุดตั้งต้น
ของถนนคนเดินท่าแพในวันอาทิตย์ อีกทั้งยังเป็ นลานจัดกิจกรรม
ประเพณี ต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ ซึ่งเป็ นโบราสถานเก่าแก่ที่มี
ความสําคัญ และอยูค่ ู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี เป็ นอีกหนึ่งวัดที่มี
เอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ชื่อวัดอุโมงค์ ได้มาจากภายในวัด มี
อุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม อยูถ่ ดั จากฐานพระเจดียด์ า้ นเหนือ มี
ทางเข้าออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดินติดต่อกันได้ทวั่ ถึง ข้างฝาผนังด้านใน
อุโมงค์เจาะช่องสําหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็ นระยะ สะดวก
แก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยูด่ า้ นใน และในเพดานอุโมงค์ยงั มี
ภาพเขียนสี น้ าํ มันอีกด้วย ทําให้ที่นี่ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนนําท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ าอากาศยานเชียงใหม่
18.10 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9
19.15 น. ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

ราคา

13,990.11,200.2,000.-

ราคาใช้ สิทธิ์ “ทัวร์ เที่ยวไทย”

(รอการอนุมตั ิรายการ)

อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ ช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา (บาท)
8,990. 1,500. -

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบิน Nok Air พร้ อมนํา้ หนักกระเป๋า 15 กก.
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชม
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ เกิน
70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่าน ละ 200,000
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม - ค่าซักรี ดค่า - โทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
เงื่อนไขการชําระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ์ “ทัวร์ เที่ยวไทย”
1.
ผูใ้ ช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ณ วันลงทะเบียน นักท่ องเทีย่ ว 1 คน ใช้ สิทธิ์ได้ 1 สิ ทธิ์ ผูท้ ี่ได้รับ
สิ ทธิ์ จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นาํ มาคํานวณในการยืน
่ ภาษี และ ได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40
% สู งสุ ดไม่ เกิน 5,000 บาท

2.

3.
4.
5.

สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่ วนตัว ที่ผกู กับแอพฯ “เป๋ าตัง” ได้แก่ ชื่อ,
เลขที่บตั รประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริ ษทั ทัวร์ และส่ งสําเนาบัตรประชาชน ให้กบั เจ้าหน้าที่เพื่อ
ยืนยันการจอง
หลังจากนั้น พนักงานขายจะทําการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋ าตัง” ของลูกค้าและ
แจ้งให้ชาํ ระเงินหลังหักส่ วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจํานวน
ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผูเ้ ดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้ อง ให้ ชําระเงิน ภายใน
เวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
หลังชําระเงินแล้ วถือว่ าการจองเป็ นที่สิ้นสุ ด ไม่ สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ ทุกกรณี ยกเว้ นตามนโยบาย/
มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริ งลูกค้าต้องนําโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋ าตัง” ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์ เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง
**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่ มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุ ดท้ายของวันเดินทาง
***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กาํ หนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้
****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้
สิ่ งที่ควรนําไปด้ วย ยาประจําตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดสุ ภาพสําหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่
สบาย
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุดจะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. กรณี ใช้สิทธิ์จอง และชําระเงินผ่านแอพเป๋ าตัง ในโครงการทัวร์ เที่ยวไทย หลังชําระเงินแล้ วถือว่ าการจองเป็ นที่
สิ้นสุ ด ไม่ สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ ทุกกรณี ยกเว้ นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าวทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน,
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
นํามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ข้ อแนะนําสํ าหรับการเดินทาง ในช่ วงการแพร่ ระบาดของเชื้อโควิด19
1. ผูร้ ่ วมเดินทาง ต้องใส่ หน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง

2. ก่อนขึ้น รถทุกครั้ง ทางบริ ษท
ั ฯ จะมีมาตรการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว

4. มาตราการเว้นระยะห่ างที่นง่ั บนรถโค้ช / รถตู ้

5. ไกด์และพนักงานขับรถ ได้รับการฉี ดวัคซี น และมีการตรวจ Covid แล้ว

ขออนุญาตสงวนสิ ทธิ์รับลูกทัวร์ ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม / Sinovac หรื อ Sinopharm 2 เข็ม ขึน
้ ไป หรื อในกรณี
ที่ได้ รับวัคซีนยังไม่ ครบ 2 เข็ม ต้ องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้ วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่ อนการเดินทาง
จึงจะสามารถเดินทางได้
7. กรุ ณากรอกแบบฟอร์ ม ต.๘-คค (ทางบริ ษท
ั ฯจัดเตรี ยมไว้ให้) และส่ งคืน ให้เจ้าหน้าที่ บนรถ
6.

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

