
 

บนิดว๎ยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (VZ) : ขึน้เครือ่งที่ทําอากาศยานสวุรรณ

ภมู ิ(BKK) 

VZ100 BKK(สวุรรณภูม)ิ – CNX 

(เชยีงใหม)ํ 

06.25 – 07.40 

VZ135 CEI(เชยีงราย) – BKKสวุรรณภมู)ิ 19.55 – 21.20 

 ไฟล๑ทเดนิทางเดอืน พฤศจกิายน   

 

VZ110 BKK(สวุรรณภูม)ิ – CNX 

(เชยีงใหม)ํ 

08.35 – 09.45 



VZ135 CEI(เชยีงราย) – BKKสวุรรณภมู)ิ 19.55 – 21.20 

ไฟล๑ทเดนิทางเดอืน ธนัวาคม 64 – มนีาคม 65 

**ไมรํวมน้าํหนักกระเปา๋สาํหรบัโหลดใต๎ท๎องเครื่อง แตถํือขึน้เครือ่งบนิไดน๎้าํหนักไมํ

เกนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล๑ทขึน้อยูํกบัสายการบนิ** 

 

 

 

ผู๎ทีเ่ดนิทาง จะต๎องไดร๎บัวคัซนีดงัตํอไปนี้ : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เข็ม 

/MODERNA 2 เขม็ 

/ PFIZER 2 เข็ม /SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม 

/ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เขม็(ไมนํ๎อยกวาํ 14วนั) 

**ผูเ๎ดนิทางตอ๎งแนบหลักฐานการฉดีวคัซนีกับทางบรษิทัพรอ๎มหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ – ทําอากาศยานเชยีงใหม ํ– วดัพระธาตดุอย

สุเทพ – หว๎ยตงึเฒํา – วดัพระสงิห๑วรมหาวหิาร – วดัมหาวนัวนาราม – 

ประตูทาํแพ                                            (–/L/–) 

06.00 คณะพร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานสวุรรณภูม ิชั้น 4 เคาน๑เตอร๑สายการ

บนิไทยเวยีดเจ็ท โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ อํานวยความ

สะดวกในการลงทะเบียนเพือ่รบัหนา๎กากอนามยั และมัคคเุทศก๑คอยให๎

คาํแนะนาํมาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอํนออกเดนิทาง   

 *กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนื่องจากตอ๎งใชเ๎วลาในการ

เชค็อนิ สายการบนิจะปดิใหท๎าํการเชค็อนิกํอนเวลาบนิประมาณ 1 ชั่วโมง* 

เนื่องดว้ยสถานการณโ์ควดิ-19 ทางบรษิัทฯขออนญุาตรบัลกูค้าทีไ่ดร้บัวคัซนีตาม

เกณฑ์ทีร่ฐับาลหรือสาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พรอ้มทัง้แสดงเอกสารการไดร้บั

การวคัซนีและผลตรวจโควทิ-19  

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเทา่นัน้ 

**เงื่อนไขการเดนิทางเขา้แตล่ะจงัหวดั อาจมีการเปลี่ยนแปลง  

ทางบรษิัทจะท าการแจง้ให้ทราบอกีครัง้เมือ่มปีระกาศการเปลี่ยนแปลง** 



08.35 ออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยสายการบินไทย

เวียดเจ็ท เท่ียวบินที่ VZ110 ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที  

 **ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟล๑ทบนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล๑ทขึน้อยูํกบัสายการบนิ** 

  **ไมรํวมน้าํหนักกระเปา๋สาํหรบัโหลดใต๎ท๎องเครื่อง ทํานสามารถซื้อน้าํหนัก

กระเปา๋หรอือัพทีน่ัง่ไดก๎อํนเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีาํใช๎จาํย) แตํสามารถถอืขึน้

เครื่องบนิไดน๎้าํหนกัไมเํกนิ 7 กโิลกรมั** 

09.45 เดินทางถึง ทําอากาศยานเชยีงใหมํ จงัหวัดเชียงใหม ํ 

    --------------------  หลังจากทุกทํานรับสัมภาระ และทําธุระสํวนตัวเรียบร๎อย

แล๎ว ----------------------- 

นําทํานเดินทางสูํ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดใน

เชียงใหมํ ซึ่งสร๎างขึ้นเม่ือต๎นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ๎ากือนาธรรมิกราช

ความโดดเดํนของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มต้ังแตํทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันได

นาคเจ็ดเศียรกํอปูน และเมื่อเดินเข๎าไปภายในวัด จะพบเจดีย๑ทรงเชียงแสน ฐาน

สูง ยํอมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด๎วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งกํอสร๎างตามแบบ

ศิลปะล๎านนา อีกท้ังในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหมํได๎อยํางชัดเจน

อีกแหํงหนึ่งด๎วย 

 



นําทํานชมความสวยงามและถํายรูปของ ห๎วยตึงเฒํา ชมบรรยากาศทํุงนากว๎าง

ใกล๎เมืองเชียงใหมํ ถํายภาพกับ หุํนฟางคิงคองยักษ๑ ท่ีอํางเก็บน้ําห๎วยตึงเฒํา 

สถานที่พักผํอนของชาวเชียงใหมํ ท่ีสร๎างความต่ืนเต๎นและดึงดูดให๎นักทํองเท่ียว

เดินทางมาถํายภาพหุํนคิงคองและชมบรรยากาศทํุงนาสีเขียวท่ีมีภูเขาเป็นฉาก

หลังอยํางไมํขาดสาย มีสะพานไม๎ไผํทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยังมีกระทํอม

กลางนา ซึ่งเปิดให๎บริการเป็นท่ีพักอีกด๎วย ภายในสถานท่ีมี หุํนคิงคองยักษ๑ พํอ 

แมํ ลูก พร๎อมหน๎ากันท้ังครอบครัว  หุํนตัวลูก ชื่อ “น๎องแรมเพจ” มีความสูง 4 

เมตร   ตัวแมํ  มีความสูงกวํา 6 เมตรต้ังชื่อวํา “แมํขวัญ”   ตัวพํอ ชื่อ “พํอโชค

ลาภ”  มีความสูงกวํา 8 เมตร  ซึ่งแตํละตัวจะมีบันไดสําหรับขึ้นไปถํายภาพกับ

ตัวคิงคองได๎อีกด๎วย  แนะนําให๎นักทํองเท่ียวไปตอนเช๎ากํอนเท่ียงเพราะจะได๎

ถํายภาพหุํนคิงคองได๎แบบไมํย๎อนแสง แตํถ๎ามาในชํวงเย็นก็จะได๎สัมผัส

บรรยากาศของทํุงนาท่ีมีแสงสีทองสํองกระทบ และสะพานไม๎ไผํทํามกลางทํุงนา

สําหรับเดินเลํน ถํายภาพ ตลอดเส๎นทางมีการจัดจุดถํายภาพเก๐ๆ อยูํหลายมุม ท้ัง

ท่ีนั่งแบบล๎านนา หุํนไลํกา และสะพานไม๎ขนาดเล็กกลางทํุง 

 
เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร  

นําทุกทํานเดินทางสูํ วัดพระสิงห๑วรมหาวิหาร เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมือง

เชียงใหมํ เป็นวัดท่ีประดิษฐาน พระสิงห๑ (พระพุทธสิหิงค๑) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูํ

เมืองเชียงใหมํและแผํนดินล๎านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู๎จักกันในชื่อ 



เชียงแสนสิงห๑หนึ่ง วัดพระสิงห๑ วัดพระสิงห๑ยังเป็นศูนย๑รวมจิตใจของชาว

เชียงใหมํท่ีให๎ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอยํางเนื่องแนํน

เป็นประจํา ทุกปีเมื่อถึงชํวงเทศกาลสงกรานต๑หรืองานประเพณีปีใหมํเมือง ทาง

ราชการ จึงได๎อัญเชิญพระพุทธสิหิงค๑ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแหํไปรอบเมือง

เพ่ือให๎ศรัทธา 

นําทํานออกเดินทางสูํ วัดมหาวันวนาราม สร๎างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีครอง

หริภุญไชย พระนางจามเทวีนั้นเดิม อยูํท่ีอาณาจักรละโว๎ เมื่อฤาษีวาสุเทพ สร๎าง

หริภุญไชยขึ้น พระนางจามเทวีได๎เสด็จมาปกครองเป็น ปฐมกษัตริย๑แหํง

อาณาจักรหริภุญไชย เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จมา หริภุญไชยนั้นได๎พาไพรํพล

ท่ีมีความรู๎สาขาตํางๆ พร๎อมพระสงฆ๑ ประมาณ 500 องค๑มาด๎วย รวมท้ังอัญเชิญ

พระพุทธรูปสําคัญอีก 2 องค๑ คือ พระแก๎วขาว (พระเสตัง คมณี)   และพระศิลา

ดํา (พระพุทธสิกขิ) เมื่อถึงหริภุญไชย พระนางจามเทวีโปรดให๎สร๎างวัดมหาวัน 

เพ่ือให๎เป็นท่ีจําพรรษาของพระสงฆ๑และนําพระศิลามาประดิษฐานไว๎ด๎วย ตํอมา

หริภุญไชยเกิดสงครามกับ ขุนลัวะวิลังขะ พระฤาษีจึงใช๎พระศิลาดําเป็นต๎นแบบ

สร๎าง พระเครื่องแจกจํายชาวเมืองเพ่ือใช๎ออกศึก พระเครื่องสํวนท่ีเหลือบรรจุไว๎

ใน เจดีย๑ท่ีวัดมหาวัน ตํอมา ในยุคหลัง เมื่อเจดีย๑บรรจุพระปรักหักพังลง ชาวบ๎าน

จึงพบพระเครื่องท่ีเก็บไว๎ตํางนํากันไปบูชาและ พบกับอิทธิปาฏิหารย๑ตํางๆ พระ

เครื่องเหลํานี้คือ  พระรอดมหาวันที่โดํงดัง 

 
นําทํานไปยังจุดเช็คอินไฮไลท๑ของจังหวัด ประตูทําแพ ถ๎าไมํมา เหมือนมาไมํถึง

เชียงใหมํ เป็นอีกจุดยอดนิยมสําหรับ นักทํองเท่ียวมาถํายภาพเดินผํานฝูง

นกพิราบที่บินผํานตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกําแพงอิฐสีส๎มและประตูงามท่ีมีเกําแกํ

และมีความขลัง  



 
ค่ํา อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

นําทุกทํานเข๎าสูํที่พัก  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือ

เทียบเทํา 

 

DAY 2 SAMILE JAPANESE COFFEE STYLE – วดัรอํงขุนํ – สงิห๑

ปาร๑ค – วดัพระแกว๎ – หอนาฬกิาอ.เฉลิมชยั                    

         (B/L/D) 

เช๎า  รบัประทานอาหาร ณ หอ๎งอาหารของโรงแรม หรอืรา๎นอาหารท๎องถิน่กรณี

ห๎องอาหารไมเํปดิใหบ๎ริการ 

นําทํานเช็คอินคาเฟ่สุดเก๐ในเชียงราย SAMILE COFFEE JAPANESE 

STYLE สัมผัสความญี่ปุ่นเเบบจัดหนักจัดเต็ม พูดเลยวําบรรยากาศเหมือนได๎เดิน

อยูํในโตเกียวเลยก็วําได๎ นอกจากนี้ทางร๎านยังมีพร็อพเป็นชุดประจําชาติญี่ปุ่น

ให๎ใสํถํายรูปอีกด๎วย จุดเดํนของร๎านกาแฟนี้คือ จุดถํายรูปแนํนมาก 

 



จากนั้นออกเดินทางไปยัง วัดรํองขุํน ท่ีขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความงดงาม

อลังการตามแบบฉบับของผู๎สร๎างและออกแบบอยําง อาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน๑ ศิลปินแหํงชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร๎างวัดแหํงนี้อยูํ 3 

ประการ คือ เพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ ซึ่งปรารถนาจะสร๎างวัดให๎

เหมือนเมืองสวรรค๑ท่ีมนุษย๑สัมผัสได๎ ลักษณะเดํนของวัด คือ พระอุโบสถท่ีถูก

ตกแตํงด๎วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถท่ีงดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย๑เอง 

 
เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร เมนูข๎าวซอย 

นําทํานออกเดินทางสูํ สิงห๑ปาร๑ค (ไรํบุญรอด) เป็นแหลํงทํองเท่ียวเชิงเกษตรท่ี

เต็มไปด๎วยจุดทํองเท่ียวนําสนใจและกิจกรรมหลากหลาย ไมํวําจะเป็นไรํชาอู

หลง ท่ีถือเป็นไฮไลท๑ของไรํบุญรอด ทํุงดอกคอสมอส (บานชํวงเดือน

พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ๑ของทุกปี) ฟาร๑มสัตว๑ เส๎นทางกิจกรรมผจญภัย โดย

หัวใจหลักของท่ีนี่คือการมุํงเน๎นทําการเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของ

ธรรมชาติ และการอยํูรํวมกับชุมชน (รวมคําบริการรถรางแล๎ว) 



 
นําทุกทํานออกเดินทางไปยัง วัดพระแก๎ว ต้ังอยูํท่ีถนนไตรรัตน๑ ใจกลางเมือง

เชียงราย วัดนี้เองท่ีได๎ค๎นพบ พระแก๎วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

ท่ีประดิษฐานอยูํ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก๎ว)กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน 

ตามประวัติเลําวําเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ๎าสามฝั่งแกนเป็นเจ๎าเมืองครอง

เชียงใหมํนั้นฟ้าได๎ผําเจดีย๑ร๎างองค๑หนึ่งและได๎พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยูํ

ภายในเจดีย๑  

 
ค่ํา รบัประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร 

กํอนเข๎าท่ีพักนําทุกทํานออกเดินทาง หอนาฬิกาอาจารย๑เฉลิมชัย หรือชื่อท่ีเป็น

ทางการวํา หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎า พระบรมราชินีนาถ 

(หอนาฬิกาพุทธศิลป์) ต้ังอยูํท่ีกลางตัวเมืองเชียงราย ถนนบรรพปราการ – ถนน

เจ็ดยอด (ใกล๎เชียงรายไนท๑บาร๑ซําร๑ – ถนนคนเดิน) ได๎สร๎างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระนางเจ๎า พระบรมราชินีนาถ โดยมีอาจารย๑เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน๑ เป็นผู๎ออกแบบ ใช๎เวลาสร๎าง 5 ปี เป็นหอนาฬิกาสีทองท่ีมีความสวยงาม 

มีลวดลายแบบไทย และสามารถเปลี่ยนสีได๎ในตอนกลางคืน เป็นงานศิลปะเชิง



พระพุทธศาสนาในทุกวันชํวง ประมาณ 19.00 น. – 21.00 น.ไฟจะเปลี่ยนสี 

พร๎อมกับมีเสียงเพลงเชียงรายรําลึกเปิดขึ้น 

 

นําทุกทํานเข๎าสูํที่พัก  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเทํา 

 

DAY 3 ไรชําฉุยฟง – พระตาํหนกัดอยตงุ – สวนแมํฟา้หลวง – วดัหว๎ยปลา

กัง้ – AKHA COTTAGE – วดัรอํงเสอืเตน๎ – ทําอากาศยานแมํฟา้หลวง 

– กรงุเทพฯ(สวุรรณภูม)ิ                                     (B/L/–) 

เช๎า  รบัประทานอาหาร ณ หอ๎งอาหารของโรงแรม หรอืรา๎นอาหารท๎องถิน่กรณี

ห๎องอาหารไมเํปดิใหบ๎ริการ 

นําทํานออกเดินทางชม ไรํชาฉุยฟง ไรํชาเกําแกํกวํา 500 ไรํ ท่ีต้ังอยูํบนภูเขาสูง 

เป็นไรํชาที่ปลูกลดหลั่นเป็นขั้นบันไดบนภูเขาสูง และยังเป็นจุดแลนด๑มาร๑ค ท่ีทุก

คนจะไปยืนถํายรูปกับวิวไรํชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล๎วท่ีนี่ยังมีร๎านอาหาร 

และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว๎บริการ และท่ีไรํชาฉุยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อ

ชาคุณภาพดีหลากสายพันธุ๑ เป็นของฝากได๎ ด๎วยบรรยากาศท่ีสวยงาม 



 
นําทํานออกเดินทางไปยัง พระตําหนักดอยตุง โดยเริ่มดําเนินการกํอสร๎างเมื่อ

วัน ท่ี  26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มี 

พระชนมายุ 88 พรรษา โดยกํอนหน๎านั้นมีพระราชกระแสวํา หลังพระชนมายุ 

90 พรรษา จะไมํเสด็จไปประทับท่ี ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ สํานักงานราช

เลขานุการในพระองค๑ จึงได๎เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน๑สวยงาม ขณะเดียว กัน

สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพ้ืนท่ี เมื่อต๎นปี 

พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัย และมีพระราชดําริจะสร๎างบ๎านท่ีดอยตุง

พร๎อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งวําจะ ปลูกป่าบนดอยสูงจึงกําเนิดเป็น 

โครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น 

 
นําทํานเดินทางชม สวนแมํฟ้าหลวง เป็นสวนไม๎ดอกไม๎ประดับเมืองหนาวบน

พ้ืนท่ี 25 ไรํ อยูํในแอํงท่ีราบด๎านทิศเหนือของพระตําหนักดอยตุง สร๎างเมื่อปี 

พ.ศ. 2534 ตามพระราชดําริของสมเด็จยํา เพ่ือให๎คนไทยท่ีไมํมีโอกาสไป

ตํางประเทศได๎เห็นไม๎ดอกเมืองหนาวท่ีสวนแหํงนี้ ซึ่งได๎รับการดูแลให๎สวยงาม

ตลอดทุกวันท้ังปี โดยดอกไม๎จะเปลี่ยนแปลงไปในแตํละฤดูกาล ภายในสวนถูก

ตกแตํงด๎วยพันธุ๑ไม๎ดอกไม๎ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอด

ปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนตํอตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จยํา 



พระราชทานชื่อวําความตํอเนื่อง (CONTINUITY) สื่อถึงการทํางานจะสําเร็จได๎ 

ต๎องทําอยํางตํอเนื่อง นอกจากแปลงไม๎ประดับกลางแจ๎งแล๎วยังมีโรงเรือนไม๎ใน

รํมด๎วย จุดเดํนคือกล๎วยไม๎จําพวกรองเท๎านารีชนิดตําง ๆ ท่ีออกดอกสวยงาม 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ร๎านอาหาร 

นําทํานเดินทางไปยัง วัดห๎วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายท่ี

สวยงามต้ังอยูํบนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน๑ท่ีสวยงาม 

จุดเดํนของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย๑" ซึ่งเป็นเจดีย๑ท่ีสูงถึง 9 ชั้น รูปทรง

แปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล๎านนา ภายในเจดีย๑ ประดิษฐาน

พระพุทธรูปและพระอรหันต๑ตํางๆ  นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันวําหากใครได๎มา

เยือนวัดแหํงนี้จะเหมือนกับได๎ขึ้นสวรรค๑ 

 

นําทุกทํานไปยัง AKHA COTTAGE จิบกาแฟชิวๆไมํใกล๎ไมํไกลจากตัวเมือง 

กาแฟรสชาติดี บรรยากาศเงียบสงบ ต้ังอยูํบนเนินเขาเห็นวิวสวยงามของวัดห๎วย

ปลากั้ง คาเฟ่แหํงนี้จึงได๎ชื่อวํา “กาแฟหลักร๎อยวิวหลักล๎าน” 



 

นําทํานออกเดินทางสูํ วัดรํองเสือเต๎น  เป็นหนึ่งในวัดท่ีมีความสวยงามทางพุทธ

ศิลป์ สถานท่ีโดดเดํนของวัดแหํงนี้คือ “วิหารรํองเสือเต๎น” ซึ่งมีความโดดเดํนของ

วิหาร ท่ีมีศิลปะของตัววิหารท่ีสวยงามและมีเอกลักษณ๑ เป็นศิลปะแนวประยุกต๑ ท่ี

มีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา โดยใช๎โทนสีน้ําเงินและสีฟ้าเป็นหลัก 

พระพุทธรูปสีขาวองค๑ใหญํ และภาพเขียนฝาผนังที่มีความงดงาม อํอนช๎อย 

 
  ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํ ทําอากาศยานแมํฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

19.55 ออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท 

เที่ยวบินที่  VZ135  ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที   

 **ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟล๑ทบนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล๑ทขึน้อยูํกบัสายการบนิ** 

  **ไมรํวมน้าํหนักกระเปา๋สาํหรบัโหลดใต๎ท๎องเครื่อง ทํานสามารถซื้อน้าํหนัก

กระเปา๋หรอือัพทีน่ัง่ไดก๎อํนเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีาํใช๎จาํย) แตํสามารถถอืขึน้

เครื่องบนิไดน๎้าํหนกัไมเํกนิ 7 กโิลกรมั** 

21.20 เดินทางถึง ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 

 

***************************************************************************** 



อัตราคําบริการ   

วนัที่เดนิทาง ราคาผูใ๎หญ ํ พักเดีย่ว 

10 – 12 พฤศจิกายน 

2564 
7,999 2,000 

13 – 15 พฤศจิกายน 

2564 
8,999 2,000 

16 – 18 พฤศจิกายน 

2564 
6,999 2,000 

22 – 24 พฤศจิกายน 

2564 
6,999 2,000 

25 – 27 พฤศจิกายน 

2564 
7,999 2,000 

27 – 29 พฤศจิกายน 

2564 
8,999 2,000 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

07 – 09 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

14 – 16 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

08 – 10 มกราคม 2565 8,999 2,000 

11 – 13 มกราคม 2565 7,999 2,000 

14 – 16 มกราคม 2565 8,999 2,000 

18 – 20 มกราคม 2565 7,999 2,000 



21 – 23 มกราคม 2565 8,999 2,000 

23 – 25 มกราคม 2565 7,999 2,000 

26 – 28 มกราคม 2565 7,999 2,000 

01 – 03 กมุภาพนัธ๑ 

2565 
8,999 

2,000 

06 – 08 กมุภาพนัธ๑ 

2565 
7,999 

2,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ๑ 

2565 
8,999 

2,000 

13 – 15 กมุภาพนัธ๑ 

2565 
7,999 

2,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ๑ 

2565 
8,999 

2,000 

20 – 22 กมุภาพนัธ๑ 

2565 
7,999 

2,000 

22 – 24 กมุภาพนัธ๑ 

2565 
7,999 

2,000 

01 – 03 มนีาคม 2565 7,999 2,000 

04 – 06 มนีาคม 2565 8,999 2,000 

08 – 10 มนีาคม 2565 7,999 2,000 

15 – 17 มนีาคม 2565 7,999 2,000 

18 – 20 มนีาคม 2565 8,999 2,000 

20 – 22 มนีาคม 2565 7,999 2,000 

25 – 27 มนีาคม 2565 8,999 2,000 



** ไมํมรีาคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุมถํงึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทาํนละ 

2,000 บาท (ไมํมทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 

**หากตอ๎งการทาํกรุ๏ปสวํนตวั สามารถสอบถามเจา๎หน๎าทีไ่ด*๎* 

 

 

ข๎อสําคัญ  

- ยังไมํรวมคําทิปคนขับรถและมัคคุเทศก๑ทํานละ 300 บาท  

- ถ๎าหากมีผู๎เดินทางตํ่ากวํา 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 7 วันกํอนการ

เดินทาง  

- กรณีพัก 3 ทําน/ห๎อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให๎เทํานั้น การเสริมเตียง

จะขึ้นอยูํกับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช๎เตียง SGL ในการเสริม

เตียง บางโรงแรมจะใช๎ฟูกในการเสริมเตียง) 

- ราคาทัวร๑ เป็นราคาสําหรับคนไทยเทํานั้น นักทํองเที่ยวตํางชาติจะมีคําใช๎จําย

เพิ่มเติม 500 บาท ตํอทําน  

- หากมีสถานที่ รา๎นคา๎ทีไ่มํสามารถเปดิใหบ๎รกิารไดภ๎ายหลงั โปรแกรมอาจมกีาร

เปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม โดยไมแํจง๎ให๎ทราบลวํงหน๎า โดยสํวนนี้ทาง

บรษิัทจะคํานงึถงึประโยชน๑ของลกูค๎าเปน็สาํคญั หากกรณีทีจ่ําเปน็จะต๎องมี

คาํใชจ๎าํยเพิม่ ทางบรษิัทจะแจง๎ใหท๎ราบลํวงหนา๎ 

- เงื่อนไขและข๎อจํากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได๎โดยเป็นไปตา

มนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักทํองเที่ยวจะต๎องมีความพร๎อมที่จะทําตาม

เงื่อนไขตํางๆ เชํน การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนตํางๆ

ตามนโยบายของแตํละจังหวัดและสายการบิน 

 

อัตราคําบริการนี้รวม  

- คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร๎อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงคําภาษีสนามบินและคําภาษีน้ํามันทุกแหํง กรณี

ต๎องการอัพเกรด UPGRADE ใช๎วีลแชร๑ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไมํวําเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู๎เดินทาง 



- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมํเกิน 7 กก.  (หาก

ต๎องการซื้อน้ําหนักกระเป๋าโหลดเพ่ิมเติม กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่) 

- รถตู๎ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 

- คําเข๎าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมทํองเท่ียว 

- มัคคุเทศก๑นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- คําอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- คําโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทําน ตํอ ห๎อง กรณี

พัก 3 ทํานจะเป็นเตียงเสริม 1 ทําน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร๑ การแขํงขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําให๎โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล๎เคียงแทน อ๎างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน๑ของลูกค๎าเป็นสําคัญ ทาง

บริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าที่ไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีที่ทําน

เดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  

- คําประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม๑ คํารักษาพยาบาลวงเงินทํานละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึ่งไมํรวมประกันสุขภาพ 

- คําประกันคุ๎มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม๑  คํารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุด

ทํานละ 30,000 บาท คุ๎มครองท้ังคนไทยและชาวตํางชาติ อายุ 1 – 75 ปี 

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไมํ

รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

อัตราคําบริการนี้ ไมํรวม 

- คํามินิบาร๑ในห๎องพัก(ถ๎ามี) และคําใช๎จํายสํวนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุใน

รายการ 

- คําอาหารสําหรับทํานท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- คําธรรมเนียมการเข๎าชมสถานที่ของชาวตํางชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจํายจริง 

- คําธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวําท่ีสายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน  



- คําธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได๎ ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับสายการบิน และ รุํนของเครื่องบินแตํละไฟล๑ทท่ีใช๎

บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได๎อยํูท่ีสายการบินเป็นผู๎กําหนด 

- คําภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล๎ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 

- คําทิปคนขับรถและมัคคุเทศก๑ทํานละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําทํานละ 5,000 บาท พร๎อมสําเนาบัตรประชาชนท่ีชัดเจน เพ่ือการยืนยัน

การจอง 1 วัน เชํน ทํานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป กํอนเวลา 

16.00 น. มิเชํนนั้นจะถือวําทํานได๎ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไมํได๎

รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทํานมีความประสงค๑จะต๎องเดินทางในพี

เรียดเดิม ทํานจําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ นั่นหมายถึงวํา กรณีท่ีมีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะให๎สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ี

นั่งจํากัด  

- ยกเว๎นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําบริการ เต็ม

จํานวน เทํานั้น  

- กรุณาชําระคําทัวร๑สํวนท่ีเหลืออยํางน๎อย 20 วัน กํอนออกเดินทาง หากทํานไมํ

ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานสละสิทธิ์ยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไมํสามารถคืนเงินมัดจําให๎ทํานได๎ ไมํวําสํวนใด

สํวนหนึ่งก็ตาม 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางต้ังแตํ 30 วันขึ้นไป คืนเงินคําทัวร๑โดยหักคําใช๎จํายท่ี

เกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ๑ ต๎องยกเลิกกํอน 40 

วัน* 

- ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของคําทัวร๑ หรือหักคําใช๎จําย

ตามจริง เชํน คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และคําใช๎จํายจําเป็นอื่นๆ 



- ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินคําทัวร๑ท่ีชําระ

แล๎วทั้งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร๑ โดยไมํใชํความผิดของบริษัททัวร๑ เชํน มีนโยบายห๎ามการ

เข๎าออกของแตํละจังหวัด หรือการยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บ

เป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให๎กับลูกค๎า โดยยึดตาม

นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไมํสามารถคืนเงินได๎ทุกกรณี 

-  

หมายเหตุ  

- กรณีท่ีทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว๑ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎ง

เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ๑ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การลําช๎าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท๎วง คําสั่งของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยูํนอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  

- เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดใช๎บริการใดบริการหนึ่ง หรือไมํ

เดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการคืนได๎ ไมํ

วํากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมํมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให๎คํา

สัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเทํานั้นกรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําใช๎จํายการดําเนินการตํางๆ ท่ี

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไมํ

วํากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- กรณีท่ีทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชํน ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร๑ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตํอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ๎าหน๎าท่ีกํอนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได๎ เพราะมี

บางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล๑ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํแจ๎ง

ให๎ทราบลํวงหน๎า กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู๎ออกบัตร

โดยสารให๎และทํานจําเป็นต๎องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกํอนเครื่องบิน อยําง

น๎อย 3 ชั่วโมง โดยในสํวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   



- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหวํางการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริง กรณี

ทํานลืมสิ่งของไว๎ท่ีโรงแรมและจําเป็นต๎องสํงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทําน

ต๎องการ  

- หลังจากทํานชําระคําทัวร๑ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะนําสํงใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให๎ทํานอยํางน๎อย 3 หรือ 5 วัน กํอนออกเดินทาง 

 

**เมือ่ทาํนชาํระเงนิคาํทวัร๑ใหก๎บัทางบรษิทัฯ แลว๎ทางบรษิทัฯ จะถอืวาํทาํนไดย๎อมรบัเงือ่นไข

ขอ๎ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว๎** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาํน ทีม่อบความไวว๎างใจ ใหเ๎ราบรกิาร ** 


