
 

  

 

 

 



บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ): ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ114 BKK(สวุรรณภมิู) - CNX(เชียงใหม่) 07.30 – 08.50 
VZ119 CNX(เชียงใหม่)- BKK(สวุรรณภมิู) 22.15 – 23.35 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**   

DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – จงัหวดัล าปาง – วดัพระธาตลุ าปางหลวง – 
จงัหวดัแพร่ – วดัพระธาตชุ่อแฮ – ถนนคนเดิน                                                                   (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

05.30   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET 
(VZ)โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.30  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดย เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) 
เทีย่วบนิที ่VZ114 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.50   เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
09.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 
 นําทุกท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัล าปาง โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 
 เดินทางถึง วดัพระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จงัหวัดลําปาง เป็นวัด

คู่บ้านคู่เมอืงลําปางมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุประจําปีเกิดของ คนปีฉลู ด้วยเริม่สร้างในปีฉลูและเสรจ็ในปีฉล ู
เช่นกนั ฐานเป็นบวัลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบุด้วยทองจงัโก ยอดฉัตรทําด้วยทองคํา มี
ลายสลกัดุนเป็นลวดลายประจาํยามแบบต่างๆ ลกัษณะเจดยี ์แบบน้ีไดส้่งอทิธพิลใหพ้ระธาตุหรภิุญไชย และพระบรม
ธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอฐัิธาตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและ
ดา้นหลงั ทีร่ ัว้ทองเหลอืงรอบองคพ์ระธาตุมรีกูระสุนปืนที ่หนานทพิย ์ชา้งยงิทา้วมหายศปรากฏอยู่ 



 
เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัแพร่ แวะสกัการะ วดัพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่ คู่บ้านคู่เมอืง
จงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจาํปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขาล บุคคลใดทีม่าเทีย่วจงัหวดัแพร่แลว้จะต้องมานมสัการ
พระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศริมิงคลกบัตนเอง จนมคีํากล่าวว่าถ้ามาเทีย่วจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ไดม้านมสัการพระธาตุช่อแฮ
เหมอืนไมไ่ดม้าจงัหวดัแพร ่  

 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัน่าน  

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมบ้านน่าน บีแอนดบ์ ีจ.น่าน หรือเทียบเท่า  



พเิศษ สาํหรบัท่านทีส่นใจเดนิเล่นถนนคนเดนิ อิสระเท่ียวชมถนนคนเดินยามค า่คืน(ถนนคนเดินเปิดบริการวนั
ศกุร-์อาทิตย)์ 

DAY2  วดัภมิูนทร ์– วดัพระธาตแุช่แห้ง – วดัม่ิงเมือง – ศาลหลกัเมือง – วดัศรีมงคล – ร้านล าดวนผ้า
ทอ – ร้านกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูกต็                                                                                (B/L/D)                                                                                                           

เช้า      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําทุกท่านออกเดนิทางสู่ วดัภมิูนทร ์เดมิชื่อ "วดัพรหมมนิทร"์ เป็นวดัทีแ่ปลกกว่าวดัอื่นๆ คอื โบสถ์และวหิารสรา้ง
เป็นอาคารหลงัเดยีวกนัประตูไมท้ัง้สี่ทศิ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมอืล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยงั
แสดงถงึชวีติและวฒันธรรมของยคุสมยัทีผ่่านมาตามพงศาวดารของเมอืงน่าน วดัภูมนิทรส์รา้งขึน้เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2139 โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รองเมอืงน่านไดส้รา้งขึน้หลงัจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี มปีรากฏใน
คมัภรีเ์มอืงเหนือว่าเดมิชื่อ "วดัพรหมมนิทร"์ ซึง่เป็นชื่อของเจา้เจตบุตรพรหมมนิทรผ์ูส้รา้งวดั แต่ตอนหลงัชื่อวดัได้
เพีย้นไปจากเดมิเป็น วดัภมูนิทร ์

 
จากนัน้นําทุกท่านไปยงั วดัพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แหง้ปชูนียสถานที่
สําคญัของเมอืงน่านมอีายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมอืงน่านกล่าวว่าพญาการเมอืงโปรดเกล้าให้สร้างขึน้เพื่อ
บรรจพุระบรมสารรีกิธาตุทีไ่ดม้าจากเมอืงสุโขทยัระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมดา้นโบสถ์ของวดัพระธาตุ
แช่แหง้ทีส่าํคญัและแสดงใหเ้หน็ถงึแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมสกุลช่างน่าน ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชื่อ
กนัว่าการได้เดนิทางไปสกัการบูชากราบไหว้นมสัการองค์พระธาตุแซ่แห้งหรอืชาวล้านนาจะเรยีกกนัว่าการชูธาตุ



แล้วนัน้จะทําได้รบัอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทําให้ชวีติอยู่ดมีสีุขปราศจากโรคภยัต่างๆ มาเบยีดเบยีน หน้าทีก่ารงาน
เจรญิกา้วหน้า เป็นตน้ 

 
นําทุกท่านเดนิทางสู่ วดัม่ิงเมือง ศาลหลกัเมืองน่าน ตัง้อยู่ที่ถนนสุรยิพงศ์ เป็น เป็นที่ประดษิฐานเสาหลกัเมอืง
ของจงัหวดัน่าน เดมิวดัมิง่เมอืงเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืงที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวหิาร ใน
ราวปี 2400 เจา้อนันตวรฤทธเิดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอืง ตามชื่อที่เรยีกเสาหลกั
เมอืงว่า เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหมเ่ป็น แบบลา้นนารว่มสมยัแบบในปัจจบุนั 

 
เท่ียง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 



จากนัน้เดนิทางสู่ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน แวะชม วดัศรีมงคล เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดันี้คอื หลวงปู่ ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมลีานชมววิซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงาม มองเหน็
ทุ่งนาเขยีวขจแีละทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น บรเิวณนาขา้วมทีีพ่กัและรา้นกาแฟฮกัน่าน มสีะพานไม้
ไผ่เชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได ้ภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนัง
อนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของ หนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดั
ภมูนิทรแ์ละวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน   

 
นําทุกท่านเดินทางสู่ ร้านล าดวนผ้าทอ ร้านจําหน่ายผ้าทอลายน้ําไหลไทลื้อและสินค้าของฝากจากเมอืงน่าน 
นอกจากนี้ยงัมรีา้นเครือ่งดื่มถูกปากบรรดาคอกาแฟแถมราคาไมแ่พงดว้ย รา้นกาแฟบรรยากาศสุดชคินี้ยงัมซีุม้ไมมุ้ง
จาก ทอดยาวเรยีงรายลงไปในผนืนา นักท่องเทีย่วจากต่างถิน่สามารถเดนิเลาะไปตามทางบนสะพานไมไ้ผ่ก่อนไป
นัง่รบัลมชมววิกนัแบบชวิ-ชวิ ไดไ้ม่คดิตงัคเ์พิม่ จบิกาแฟชวิๆ ร้านกาแฟบ้านไทล้ือ ของรา้นลําดวนผา้ทอ เป็นอกี
หนึ่งรา้น เก๋ ไก๋  ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลือ้ดัง้เดมิ   

 
เดนิทางต่อไปยงั วดัภเูกต็ เป็นวดัทีม่ภีูมทิศัน์และววิทีส่วยงามโดยจุดเด่นของวดัคอืมรีะเบยีงชมววิดา้นหลงัวดั ตดิ 
กบัทุ่งนาทีก่วา้งไกลพรอ้มดว้ยฉากหลงัเป็นภเูขาวนอุทยานดอยภคูา ในยามเชา้วดัภูเกต็เป็นจุดชมววิพระอาทติยข์ึน้
ทีง่ดงามอกีแห่งหนึ่ง  ด้านล่างวดัมแีม่น้ําไหลผ่านซึง่เป็นน้ําซบัซมึมาจากใต้ดนิไหลรนิรวมกนัเป็นลําธารใหฝ้งูปลา
และสตัวน้ํ์าอยูอ่าศยั  ทางวดัไดจ้ดัใหเ้ป็นเขตอภยัทานใหน้ักท่องเทีย่วสามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบนผ่านท่อไหล



ลงไปให้กบัฝูงปลาได้และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชดัเจน   มอุีโบสถทรงล้านนาประยุกต ์
จติรกรรมฝาผนังสามมติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา" ทีศ่กัดิส์ทิธิห์นัพระพกัตร์
ไปทางทศิตะวนัออก 

 
เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมฮกัปัว จ.น่าน หรือเทียบเท่า  
 

DAY3  ถนนสาย 1148 ภูลงักา – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ – วิวผาช้างน้อย – วดันันตาราม – 
เ ชี ย ง ใ ห ม่  – ก า ด ห น้ า  ม ช .                                                                                                                        
(B/L/-)                                                                                                                                                                       

เช้า      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําทุกท่านเดนิทางสู่ อ.ปง จงัหวดัพะเยา เดนิทางถงึ MAGIC MOUNTAIN CAFÉ โดยระหว่างทางเราจะผ่าน ถนน
สาย 1148 ภลูงักา เป็นถนนที่รายล้อมไปด้วยววิภูเขาที่สวยงามแวะจุดชมววิให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ และ
เมือ่มาถงึรา้นกาแฟเราจะเหน็ววิทีห่นัหน้าเขา้หาทะเลหมอกคลอเคลา้ดว้ย ผาช้างน้อย ส่วนปรมิาณของสายหมอก
ในแต่ละวนันัน้ไม่สามารถคาดเดาได้ มใีห้เห็นไม่เท่ากันแล้วแต่สภาพความชื้นของอากาศ **กรณีที่ MAGIC 
MOUNTAIN CAFÉ ปิด เราจะใหท้่านอสิระตามอธัยาศยั ณ คาเฟ่บรเิวณขา้งเคยีงแทน** 



  
เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเดนิทางต่อไปยงั วดันันตาราม เป็นวดัที่อนุรกัษ์วหิารศลิปะแบบไทยใหญ่ ตวัวหิารสรา้งด้วยไมส้กัทัง้
หลกัตกแต่งลวดลายฉลุไมอ้ยา่งสวยงามตามส่วนประกอบต่างๆ เช่น หน้าบนั หน้าต่าง ระเบยีง เป็นต้น ทัง้ลวดลาย
แกะสลกั หลงัคาซอ้นชัน้มงุแป้นเกลด็หรอืกระเบือ้งไมท้ีล่ดหลัน่ลงตวั ส่วนภายในวหิารกด็ูขรมึขลงัเป่ียมไปดว้ยพลงั 
แห่งศรทัธา เมื่อเดนิเขา้ไปจะพบกบัองคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัแกะสลกัจากไมส้กัทองลงรกัปิด
ทองทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงามโดยข้างองค์พระประธานมี
พระพุทธรปูหนิขาวและพระพุทธปฏมิาประธานไมส้กัทองทีต่่างเป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัทรงเครื่องแบบไทยใหญ่
อย่างสมส่วนสวยงามประดิษฐานอยู่ มเีจดยี์แบบไทยใหญ่ สิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในวหิารก็คอื "ธรรมาสน์" สี
ทองเหลอืงอรา่มฉลุลวดลายอ่อนชอ้ยสวยงามทีท่าํจาํลองมาจากราชบลัลงักข์องพม่าตัง้โดดเด่นอยู่ 

 



 จากนัน้เดนิทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่  
เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ กาดหน้า มช แหล่งรวมของกินและของใช้ต่างๆ  
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมโรมิน่า แกรนด ์จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า  
 

DAY4 สวนดอกไม้ป้านกเอีย้ง – วดัพระธาตดุอยสเุทพ – วดัพระธาตดุอยค า – CHOM CAFÉ – วดัพระ
สิงห ์– ONE NIMMAN – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)   (B/L/-)                                                                               

เช้า      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําทุกท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง เป็นสวนดอกไมบ้รรยากาศโล่งสบาย เตม็ไปดว้ยดอกมารก์าเรต็สมีว่ง 
สวนทีน่ี้จะเป็นทุ่งดอกไมโ้ล่งๆกวา้ง ไมแ่ออดั มวีวิทุ่งนาใหค้วามเป็นธรรมชาต ิ ทาํใหถ่้ายภาพออกมาสวยโปรง่โล่ง
สบายตา ในสวนมพีรอ็พเตรยีมไวใ้หม้ากมาย ไมว่่าจะเป็น รม่หลากสใีหย้มืฟร ี พรอ็บกระเป๋าเก๋ๆ มเีกา้อี้นัง่ให้
ถ่ายภาพ แบบถ่ายมมุสงูกม็ ีใหไ้ดเ้พลดิเพลนิ กบัการถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

  

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มคีวามสําคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึง่
เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปด
เหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่
ไดอ้ยา่งชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 



 
เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ข้าวซอย 

นําทุกท่านเดนิทางเข้าสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่มคีวามสําคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี 
ตัง้อยูบ่รเิวณดอยคาํ ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง
จามเทวกีษัตรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยี์บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรปูปนูปัน้ 

  

จากนัน้พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพเิศษอยู่ทีส่วนป่าสไตล ์TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึง่เป็นการ
จาํลองสวนป่าดบิชืน้ขึน้มาอยู่ในเมอืง ให้ท่านไดด้ื่มดํ่ากบับรรยากาศสบายๆ เดนิเล่นในสวนป่าทีร่่มรื่นจากเงาของ
ตน้ไมใ้หญ่ ชมน้ําตก เดนิลดัเลาะลาํธารทีเ่ตม็ไปดว้ยฝงูปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 



 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสพุรรณ ตัง้อยูบ่นถนนววัลาย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัทีม่ปีระวตักิารก่อสรา้ง
มาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแก้ว กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระ
ราชมารดามหาเทวเีจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอํามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าคํา สรา้งวดัชื่อว่า “วดัศรสีุพรรณอาราม” 
ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอุีโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสาน
เครือ่งเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนทาํหตัถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 



  

จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร ่ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการรือ้
ฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดกําเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ให้กลบัมาเปลี่ยม
ชวีติชวีาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหมท่ีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้นํา 

 
เยน็   อิสระอาหารเยน็ ณ ONE NIMMAN 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
22.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ119 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

23.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
************************************************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

05 - 08 มกราคม 2564 8,999 2,000 
10 – 13 มกราคม 2564 8,999 2,000 
12 – 15 มกราคม 2564 8,999 2,000 
16 – 19 มกราคม 2564 9,999 2,000 
19 – 22 มกราคม 2564 8,999 2,000 
21 – 24 มกราคม 2564 9,999 2,000 
24 – 27 มกราคม 2564 8,999 2,000 
26 – 29 มกราคม 2564 8,999 2,000 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
02 – 05 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
07 – 10 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
15– 18 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
18 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
22 – 25 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 

26 กมุภาพนัธ ์-01 มีนาคม 2564 10,999 2,000 
27 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
28 กมุภาพนัธ ์– 03 มีนาคม 2564 8,999 2,000 

06 – 09 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
08 – 11 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
14 – 17 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
16 – 19 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
17 – 20 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
21 – 24 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
23 – 26 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
27 – 30 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
03 – 06 เมษายน 2564 10,999 2,000 

07 – 10 เมษายน 2564 8,999 2,000 
18 – 21 เมษายน 2564 8,999 2,000 

20 – 23 เมษายน 2564 8,999 2,000 
24 – 27 เมษายน 2564 9,999 2,000 

25 – 28 เมษายน 2564 8,999 2,000 



27 – 30 เมษายน 2564 8,999 2,000 

 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
- สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน้ําดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีิต 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 



- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจาํท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิมดัจาํในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านได้ทําการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตาม
เวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่
หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จาํกดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จาํนวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง คําสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  



- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสินใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เพื่อทํา
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



- สาํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจาํเป็นจะต้อง
ชาํระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัให้มากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


