ย้อนรอยประวัติศาตร์ล้านนา นครพิงค์เชียงใหม่
Package Code: CM1D02Pro

โปรโมชั่น
“RPT Travel…Travel Your Dream”
เส้ นทาง ทริป 1 วัน

วัดเจ็ดยอด - อนุสาวรี ย์ 3 กษัตริ ย์ - ประตูท่าแพ - วัดพันเตา - วัดเชียงมัน่ - วัดสวนดอก
“ตามรอยประวัติศาสตร์ลา้ นนาไทย ไหว้พระเป็ นศิริมงคล ขอพรสาเร็ จดังใจปอง”

LINE ID: RPTTRAVEL
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รายละเอียดของการเดินทางทริป 1 วัน
8.00 น.

คณะพบกันที่จุดนัดพบ (เช่นสนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรม ฯลฯ)

9.00 น.

วัดเจ็ดยอด “สถานที่แห่งนี้เคยเป็ นสถานที่สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 8 ของโลก ในปี พ.ศ.2020”

10.30 น.

พระบรมราชาอนุสาวรี ยส์ ามกษัตริ ย์ “กราบนมัสการ พ่อพระยามังราย พ่อพระยางาเมือง พ่อขุนรามคาแหง ผูส้ ร้าง
เมืองธานี นพบุรีศรี ครพิงค์เชียงใหม่ ”

11.30 น.

ประตูท่าแพ “เดิมชื่อ ประตูเชียงเรื อก เป็ นประตูทางทิศตะวันออก เป็ นศิริมงคลของเวียงเชียงใหม่”

12.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
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14.30 น.

วัดพันเตา “พระวิหารวัดแห่งนี้เคยเป็ นคุม้ เจ้าหลวงเก่า ซึ่งยังคงศิลปะแบบล้านนาได้สมบูรณ์ที่สุดในเชียงใหม่”

15.30 น.

วัดเชียงมัน่ “วัดเชียงมัน่ เป็ นวัดแรกของเวียงเชียงใหม่ ซึ่งสร้างในสมัยพ่อพระยามังราย พ.ศ.1839”

17.30 น.

วัดสวนดอก “วัดสวนดอกเคยเป็ นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มงั ราย และในต่อมาพระเจ้ากือนา
กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 6 แห่ ง ราชวงศ์มงั ราย ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็ น "พระอารามหลวง"
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17.30 น.

เดินทางกลับ

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการออกทริ ปเดินทางในกรณีที่มีผเู ้ ดินทาง 2 ท่านขึ้นไป หากกรณีท่านประสงค์เดินทางเพียง 1 ท่าน
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าทัวร์ เพิ่มตามที่ได้ตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามที่บริ ษทั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าใรระดับเดียวกัน (ห้องล่ะ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับเทศกาล เทรดแฟร์ หรือการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่พกั โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ น
หลัก
- ร้านอาหารตามที่บริ ษทั ฯจัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้ารับประทานตรงกับเทศกาล เทรดแฟร์
หรือการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายที่รับประทานโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์ และจะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
- บริ ษทั ฯต้องกราบขออภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป้นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel
Chair เว้นแต่จะมีการตกลงกันกับพนักงานขาย
- ในกรณีที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอน
หากออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบทุก
กรณี
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อัตราค่าบริ การ
จานวนผู้โดยสาร (ท่าน)
ราคาท่านล่ะ (บาท)
หมายเหตุ

2 ท่าน
2,300

3-4 ท่าน
1,700

5-7 ท่าน
1,200

8-9 ท่าน
850

- เด็ก อายุระหว่าง 2-12 ปี ลดราคาอีกท่านละ 100 บาท
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน/ ตัว๋ รถไฟ/ ตัว๋ รถโดยสาร หรื อยานพาหนะที่จะเดินทางมายังจุดนัดพบ หากต้องการ

ให้บริ ษทั ฯออกตัว๋ เดินทางโปรดแจ้งพนักงานขาย

อัตรานี้รวม
1. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
2. รถตูป้ รับอากาศระดับ VIP 9 นัง่ นาท่านเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน
12 ชั่วโมง/วัน)
3. อาหารเมนูระดับมาตฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั ิ
เหตรุ ะหว่างการเดินทาง 50%)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าเครื่ องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
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2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ข้ นึ อยูก่ บั การบริ การ

การยกเลิกการเดินทาง และการขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน หักค่าใช้ จ่ายจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 –19 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 -14 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 40 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, เดือนตุลาคม, เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม)
• หากท่านประสงค์จะยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว แม้ว่าจะยกเลิกก่อนกาหนดการเดินทาง ทางบริ ษทั ขอคิดอัตรา
ค่าบริ การของเจ้าหน้าที่ท่านละ 1,000 บาท (หากจานวนผูเ้ ดินทางลดลง ส่งผลกระทบต่อท่านอื่นในคณะเดินทางด้วย)

ตัว๋ เครื่ องบิน
• ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่
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สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refundได้หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
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แบบฟอร์มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ.......................................................................ชื่อผูจ้ อง.................................................................................................
เบอร์ติดต่อ............................................................................... E-mail...................................................................................................
โปรแกรมทัวร์..................................................................... กาหนดการเดินทาง..................................... ราคา......................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
**กรุ ณากรอกข้อมลูเป็ นภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต/บัตรปราจาตัวประชาชน และระบุขอ้ มูลประเภทอาหารที่ตอ้ งการ เช่นไม่
ทานเนื้อวัว เป็ นต้น**
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
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เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 500 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่าน
ชื่ อบัญชี นายเดชา เรื องประกาย และ/หรื อ นายบุณยาลิตร์ ธรกิจ

ประเภทออมทรัพย์

ธ. กสิกรไทย

สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

เลขที่ 063-8-79880-8

ธ. ไทยพาณิชย์

สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

เลขที่ 428-053555-2

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 5 วัน
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