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ย้อนรอยประวัติศาตร์ล้านนา นครพิงค์เชียงใหม่ 

 

 

 

 

                                                                            “RPT Travel…Travel Your Dream” 

เส้นทาง ทริป 1 วัน 

 

“ตามรอยประวตัิศาสตร์ลา้นนาไทย ไหวพ้ระเป็นศิริมงคล  ขอพรส าเร็จดงัใจปอง” 

 

 

 

 

 

 

วดัเจ็ดยอด - อนุสาวรีย ์3 กษตัริย ์- ประตูท่าแพ - วดัพนัเตา -  วดัเชียงมัน่ - วดัสวนดอก 

LINE ID: RPTTRAVEL 

http://www.rpttravel.in.th/


 

RPT TRAVEL : TRAVEL YOUR DREAM : TEL. 061-270 9559  WWW.RPTTRAVEL.IN.TH     

 

 
79/1 MOO 1 NIKOMPATTANA, MUANG DISTRICT, LAMPANG PROVINCE                   THAILAND 52000                                                                                                  2 

 

ย้อนรอยประวัติศาตร์ล้านนา นครพิงค์เชียงใหม่ 

รายละเอียดของการเดินทางทริป 1 วัน 

8.00 น.  คณะพบกนัที่จุดนดัพบ (เช่นสนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรม ฯลฯ) 

9.00 น.               วดัเจ็ดยอด “สถานที่แห่งน้ีเคยเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 8 ของโลก ในปีพ.ศ.2020” 

10.30 น.  พระบรมราชาอนุสาวรียส์ามกษตัริย์ “กราบนมสัการ พ่อพระยามงัราย พ่อพระยาง าเมือง พ่อขุนรามค าแหง ผูส้ร้าง 

                            เมืองธานี นพบุรีศรีครพิงคเ์ชียงใหม่ ”   

 

 

 

  

11.30 น.  ประตูท่าแพ “เดิมช่ือ ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวนัออก เป็นศิริมงคลของเวียงเชียงใหม่” 

 

 

 

 

12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

14.30 น. วดัพนัเตา “พระวิหารวดัแห่งน้ีเคยเป็นคุม้เจา้หลวงเก่า ซ่ึงยงัคงศิลปะแบบลา้นนาไดส้มบูรณ์ที่สุดในเชียงใหม่”   

15.30 น.            วดัเชียงมัน่ “วดัเชียงมัน่เป็นวดัแรกของเวียงเชียงใหม่  ซ่ึงสร้างในสมยัพ่อพระยามงัราย พ.ศ.1839”  
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ย้อนรอยประวัติศาตร์ล้านนา นครพิงค์เชียงใหม่ 

17.30 น. วดัสวนดอก “วดัสวนดอกเคยเป็นเขตพระราชอุทยานในสมยัราชวงศม์งัราย และในต่อมาพระเจา้กือนา  

                            กษตัริยอ์งคท์ี่ 6 แห่ง ราชวงศม์งัราย ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างเป็น "พระอารามหลวง" 

  

 

 

 

 

17.30 น. เดินทางกลบั 

 

หมายเหตุ 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการออกทริปเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป หากกรณีท่านประสงคเ์ดินทางเพียง 1 ท่าน

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าทวัร์เพ่ิมตามที่ไดต้กลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 

- โรงแรมที่พกัตามที่บริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าใรระดบัเดียวกนั (ห้องล่ะ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรง

กับเทศกาล เทรดแฟร์  หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่พกัโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็น

หลัก 

- ร้านอาหารตามที่บริษทัฯจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  หากวันเข้ารับประทานตรงกับเทศกาล เทรดแฟร์  

หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่รับประทานโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
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- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน ,ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์  และจะ

รักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีที่กิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งกราบขออภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป้นเด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี  และท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น Wheel 

Chair เวน้แต่จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- ในกรณีที่ท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือยืนยนัว่า  คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอน  

หากออกตัว๋โดยไมไ่ดรั้บการยืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุก

กรณี 

 

 

จ านวนผู้โดยสาร (ท่าน) 2 ท่าน 3-4 ท่าน 5-7 ท่าน 8-9 ท่าน 

ราคาท่านล่ะ (บาท) 2,300 1,700 1,400 1,200 

หมายเหตุ - เด็ก อายรุะหว่าง 2-12 ปี ลดราคาอีกท่านละ 100 บาท 

  - อตัราน้ียงัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน/ ตัว๋รถไฟ/ ตัว๋รถโดยสาร หรือยานพาหนะที่จะเดินทางมายงัจุดนัดพบ หากตอ้งการ

ให้บริษทัฯออกตัว๋เดินทางโปรดแจง้พนกังานขาย 

 

 

 

  

อตัราค่าบริการ 
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ย้อนรอยประวัติศาตร์ล้านนา นครพิงค์เชียงใหม่ 

 

 

1. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

2. รถตูป้รับอากาศระดบั VIP 9 นัง่ น าท่านเที่ยวตามรายการ  พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 

12 ชั่วโมง/วนั) 

3. อาหารเมนูระดบัมาตฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 1 มื้อ 

4. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกนัอุบติั

เหตรุะหว่างการเดินทาง 50%) 

 

 

 

1.  ค่าเคร่ืองด่ืม และอาหารที่ส่ังพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ 

2.  ค่าทิปมคัคุเทศก์ขึ้นอยูก่บัการบริการ 

 

 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 –19 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 -14 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

อตัราน้ีรวม 

อตัราน้ีไม่รวม 

การยกเลิกการเดินทาง และการขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
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• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30วนั โดยไม่เสีย 

ค่าใชจ่้าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 

พฤษภาคม, เดือนตุลาคม, เดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม) 

• หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวั แมว่้าจะยกเลิกก่อนก าหนดการเดินทาง ทางบริษทัขอคิดอตัรา 

ค่าบริการของเจา้หนา้ที่ท่านละ 1,000 บาท (หากจ านวนผูเ้ดินทางลดลง ส่งผลกระทบต่อท่านอื่นในคณะเดินทางดว้ย) 

 

 

  

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่ 

สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าวกรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนั 

ในกรณีที่ตัว๋ เคร่ืองบินสามารถท า Refundไดห้รือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 

 

 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน  
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พนกังานที่ติดต่อ.......................................................................ช่ือผูจ้อง................................................................................................. 

เบอร์ติดต่อ............................................................................... E-mail................................................................................................... 

โปรแกรมทวัร์..................................................................... ก าหนดการเดินทาง..................................... ราคา...................................... 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน เด็กอาย ุ2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

**กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามหนา้พาสปอร์ต/บตัรปร าจ าตวัประชาชน  และระบุขอ้มลูประเภทอาหารที่ตอ้งการ เช่นไม่

ทานเน้ือววั เป็นตน้** 

No. NAME No. Passport/ 
ID Card 

Date of 
Birth 

Airline Member 
No. 

ประเภทห้อง Remark, Request 
Seat, Food 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

แบบฟอร์มการจองทวัร์ 
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เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 800 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

ช่ือบัญชี นายเดชา  เรืองประกาย  และ/หรือ นายบุณยาลิตร์ ธรกิจ                ประเภทออมทรัพย์ 

ธ. กสิกรไทย                            สาขา เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง                        เลขที่ 063-8-79880-8 

ธ. ไทยพาณิชย์                         สาขา เซ็นทรัลพลาซา ล าปาง                        เลขที่ 428-053555-2 

 

2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดินทาง 5 วัน 
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