ว ันเดินทาง
22-25 ตุลาคม 64

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พ ักเดีย
่ ว/เดินทาง
คนเดียว เพิม
่

ทีน
่ ง่ ั

3,999

ไม่มรี าคาเด็ก

1,500

30

วันที1่

จุดนัดพบปัม๊ Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – เดินทางสูจ่ งั หวัดเชียงใหม่

17.00น.

จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่
จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที2่

เชียงใหม่ - ร้านโกเหน่ง – ห้วยตึงเฒ่า – วัดต้นเกว๋น – วัดพระสิงห์ – วัดโลกโมฬี – กาดหน้าม.
เชียงใหม่

เช้า

บ่าย

เย็น

วันที3่
เช้า

เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทําธุระส่วนตัว
ร้านโกเหน่ง ร้านยอดฮิต ปาท่องโก๋รูปร่างแปลกตา บริการอาหารเช้า (มื้อ
ที่ 1)เมนู โจ๊ก น้ําเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ ท่านละ 1 ชุด
ห้วยตึงเฒ่า หุ่นฟางคิงคองยักษ์และผองเพื่อน สะพานซูตองเป้ ทอดยาวทุ่ง
นารายล้อมภูเขาโอบล้อม
วัดต้นเกว๋น วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาแท้ๆ
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ศิลปะเชียงแสนโบราณ เป็นพระธาตุ ประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปี
มะโรง
วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า อายุกว่าห้าร้อยปี
กาดหน้ามอ เชียงใหม่ อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก:เมืองเชียงใหม่

ดอยม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้แม่รมิ - วัดพระธาตุดอยคา - พระธาตุดอยสุเทพ
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา แวะคาเฟ่สุดชิค กาแฟหลักสิบ วิวหลักล้านที่
สวนดอกไม้แม่ริม ชมทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลทีส่ วยงดงาม

เที่ยง

เย็น

วันที4่

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
วัดพระธาตุดอยคํา ตั้งอยู่บริเวณดอยคํา มี
องค์ ห ลวงพ่ อ ทั น ใจ ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น ในสมั ย
พญากือนา กษัตริย์แห่งล้านนา นักท่องเที่ยว
มาเที่ยว ทําบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนําดอกมาลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล) วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะแม
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
ที่พัก:เมืองเชียงใหม่

ร้านของฝาก – กาดทุง่ เกวียน – พระธาตุลาปางหลวง – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
ร้านซื้อของฝาก อิสระให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านเช่นหมูทอด ไส้อั่ว น้ําพริกหนุ่ม แคบหมู
กาดทุ่งเกวียนหรือ ตลาดทุ่งเกวียน จังหวัดลําปาง สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ
พระธาตุลําปางหลวง พระธาตุประจําปีเกิด ปีฉลู ให้ท่านสักการะ ขอพร และชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระ
วิหารในด้านมุมกลับ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7)
หลังทานอาหารกลางวันเดินทางกลับ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************************************************
หมายเหตุสาค ัญ: ผูเ้ ดินทางเข้าจ งั หว ัดเชียงใหม่ จะต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึง่ ด ังต่อไปนี้
 ต้องเป็นผูท
้ ไี่ ด้ร ับว ัคซีนด ังต่อไปนี้ (ไม่น ้อยกว่า 14 วัน)
Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /วัคซีนไขว ้/อืน
่ ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)
้ โควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90ว ัน
 ผูเ้ คยติดเชือ
้ โควิด-19โดยวิธ ี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่เกิน72ชัว่ โมง
 มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การ
เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19

เอกสารทีป่ ระกอบการเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา **
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19
อัตราบริการนี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ํามัน
 ค่าบริการคนขับรถ
 ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง
DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสําหรับนักท่องเที่ยวไทย
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัททําไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จาก
บริษัทประกันทั่วไป
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 ชาวต่างชาติ ชําระเพิ่มท่านละ 800 บาท
เงื่อนไขการจอง
มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ
หมายเหตุ
 กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ํา 20 ท่าน
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ํามันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้
 เมื่อท่า นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

