
 

 

บนิดว้ยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ท (VZ) : ขึน้เครือ่งที่ทา่อากาศยานสวุรรณ

ภมู ิ(BKK) 

VZ110 BKK(สวุรรณภมู)ิ – CNX 

(เชยีงใหม)่ 

08.35 – 09.45 

VZ121 CNX(เชยีงใหม)่ – BKKสวุรรณ

ภมู)ิ 

20.20 – 21.40 

**ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืขึน้เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไม่

เกนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 



 

 

 

 

 

 

 

ผูท้ี่เดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี้ : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เข็ม 

/MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 

/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 

เข็ม / J&J 1 เขม็ (ไมน่้อยกวา่ 14 วนั) 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอย

สเุทพ – อนสุาวรยีค์รบูาศรวีชิยั – หว้ยตงึเฒา่ –  สวนดอกไม้แมร่ิม –  

ประตูทา่แพ                         (–/L/D) 

06.00 คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิไทยเวยีดเจท็ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อาํนวยความ

สะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยให้

คาํแนะนาํมาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

 *กรณุาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการ

เชค็อิน สายการบนิจะปดิใหท้าํการเชค็อนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง* 

08.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทย

เวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ110 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

เนื่องดว้ยสถานการณโ์ควดิ-19 ทางบรษิทัฯขออนญุาตรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัวคัซนีตาม

เกณฑท์ีร่ฐับาลหรอืสาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พรอ้มทัง้แสดงเอกสารการไดร้บั

การวคัซนีและผลตรวจโควทิ-19  

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเทา่นัน้ 

**เงือ่นไขการเดนิทางเขา้แตล่ะจงัหวดั อาจมกีารเปลีย่นแปลง  

ทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้ราบอกีครัง้เมือ่มปีระกาศการเปลีย่นแปลง** 



  **ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซื้อน้าํหนกั

กระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

09.45 เดินทางถึง ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อย

แล้ว ----------------------- 

นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดใน

เชียงใหม่ ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช

ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มต้ังแต่ทางขึ้นพระธาตุซ่ึงเป็นบันได

นาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเม่ือเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐาน

สูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซ่ึงก่อสร้างตามแบบ

ศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน

อีกแห่งหนึ่งด้วย 

 
จากนั้นนําทุกท่านออกเดินทางสักการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น

นักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึง

ปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมือง



เชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอาราม 

โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

หนึ่ง และที่สําคัญครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือ ร่วม

แรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียก

ได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง ขึ้นดอยสุเทพ ที่ทําให้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปชื่นชม

ความงามของธรรมชาติและกลิ่นอายแห่งอารยธรรมล้านนาในทุกวันนี้ 

นอกจากนี้หลายคนยังเชื่อกันว่า เพียงได้มาไหว้ครูบาศรีวิชัยก็เสมือนได้กราบ

สักการะพระบรมธาตุเลยทีเดียว 

 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

นําท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้าง

ใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า 

สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่ ท่ีสร้างความต่ืนเต้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยว

เดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาเป็นฉาก

หลังอย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยังมีกระท่อม

กลางนา ซ่ึงเปิดให้บริการเป็นที่พักอีกด้วย ภายในสถานที่มี หุ่นคิงคองยักษ์ พ่อ 

แม่ ลูก พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว  หุ่นตัวลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มีความสูง 4 

เมตร   ตัวแม่  มีความสูงกว่า 6 เมตรต้ังชื่อว่า “แม่ขวัญ”   ตัวพ่อ ชื่อ “พ่อโชค

ลาภ”  มีความสูงกว่า 8 เมตร  ซ่ึงแต่ละตัวจะมีบันไดสําหรับขึ้นไปถ่ายภาพกับ

ตัวคิงคองได้อีกด้วย  แนะนําให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะได้

ถ่ายภาพหุ่นคิงคองได้แบบไม่ย้อนแสง แต่ถ้ามาในช่วงเย็นก็จะได้สัมผัส

บรรยากาศของทุ่งนาที่มีแสงสีทองส่องกระทบ และสะพานไม้ไผ่ท่ามกลางทุ่งนา

สําหรับเดินเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเส้นทางมีการจัดจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทั้ง

ที่นั่งแบบล้านนา หุ่นไล่กา และสะพานไม้ขนาดเล็กกลางทุ่ง 



 
นําท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อ่ืนๆใน อ.เเม่ริม จ.

เชียงใหม่ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที่

ท่องเที่ยว ในกรณีที่สวนมีการปิดให้บริการหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ การบานของ

ดอกไม้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ต

สีม่วง ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อ่ืนๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วง

ฤดูกาล 

 
นําท่านไปยังจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึง

เชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยมสําหรับ นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูง

นกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกําแพงอิฐสีส้มและประตูงามที่มีเก่าแก่

และมีความขลัง  



 
ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือ

เทียบเท่า 

 

DAY 2 เจดยีค์ู ่– น้าํตกวชริธาร – ตลาดม้ง – วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร        

           (B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณี

ห้องอาหารไม่เปดิใหบ้รกิาร 

 นําท่านเดินทางสู่ เจดยีค์ู่ “พ่อและแม่” พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล องค์สี

น้ําตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสดุในประเทศไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตเุจดยีน์

ภพลภมูสิริิ องค์สีม่วงอมชมพู ซ่ึงสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกร

ชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 

รอบเม่ือปี พ.ศ.2530 และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา

ครบ 5 รอบเม่ือปี พ.ศ.2534  



 

 

นําท่านเดินทางสู่ น้ําตกวชิรธาร เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัว

น้ําตกอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 750 เมตร น้ําจะดิ่งจากผา ด้านบน ตกลง

สู่แอ่งน้ําเบื้องล่าง ในช่วงที่มีน้ํามากละอองน้ําจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณรู้สึกได้

ถึงความเย็นและชุ่มชื้น สะพานไม้ ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานั้นจะเปียกลื่นอยู่

ตลอดเวลาในฤดูน้ํามากแต่หากเดิน เข้าไปจนสุดจากจุดนั้นจะได้สัมผัสกับ ความ

งาม ของน้ําตก มากที่สุดตรงข้ามน้ําตกจะมีหน้าผาสูงชัน เรียกว่า ผาม่อนแก้ว

หรือในภายหลังเรียกว่า ผาแว่นแก้ว ฤดูการท่องเที่ยว น้ําตกวชิรธาร สามารถ

เที่ยวได้ทุกฤดู ช่วงที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ฤดูหนาว 



 
เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ บริเวณ กม.32 ตรงข้ามปากทางแยก

ขึ้นพระตําหนักดอยผาต้ังหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า กาดม้งดอยอินทนนท์ จะมี

ชาวบ้านเผ่าม้งแต่งชุดพื้นเมืองตามสไตล์นั่งขายของกันต้ังแต่เช้าตรู่จนถึงค่ํา

ของที่นํามาขายก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเช่น ลูกพับ สตรอว์เบอรี่ ผักยอดฝัก

แม้ว เสาวรส สาลี่ แอปเปิ้ล อะโวคาโด้ ไวน์ผลไม้ น้ําผ้ึงป่า เสื้อผ้าพื้นเมือง ฯลฯ 

ของทานเล่นก็เช่น ถั่ว แมคคาดีเมีย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

 



จากนั้นนําท่านชม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรี

จอมทอง ต้ังอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุ

ศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2506 บริเวณที่ต้ัง เป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาต้ังแต่อดีตว่า 

ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ 

20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็น

ลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซ่ึงเป็นห้วงระยะเวลาของ

ยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ 

 
ค่ํา อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

นําทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือ

เทียบเท่า 

 

DAY 3 วดัเจด็ลนิ –  วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร –  VERSAILLES DE 

FLORE – พระธาตดุอยคาํ – วดัอโุมงค ์– ทา่อากาศนานาชาติ

เชยีงใหม ่– กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ                                (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณี

ห้องอาหารไม่เปดิใหบ้รกิาร 

 ทําท่านออกเดินทางไปสู่ วดัเจด็ลนิ เป็นวัดขนาดไม่ใหญ่ ต้ังอยู่ใกล้ประตู

เชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2060  ตามประวัติกล่าวว่า กษัตริย์

ราชวงศ์มังรายก่อนจะขึ้นเสวยราชย์ทุกพระองค์ จะเสด็จมาประกอบพิธีสรง



น้ําพุทธาภิเษก ณ หนองน้ําวัดเจ็ดลิน ซ่ึงจะมีรางน้ํา เรียกว่า “ลิน” ทําด้วยทองคาํ 

หลั่งน้ําพุทธาภิเษกจากสวุรรณหอยสังข์ หล่อลงรางลินทําดว้ยคําทั้ง 7 เพื่อสรง

พระวรกาย แล้วจึงเปลี่ยนเครื่องทรงกษัตริย์ขึ้นเสวยราชย์ ภายในวัดจะมี 

“สะพานโต่วะ” จะเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ใช้ข้ามบึงบัว เป็นบัวกระด้ง หรือ บัว

วิกตอเรียขนาดใหญ่ สองข้างทางของสะพานไม้ไผ่จะประดับด้วยร่ม และ โคม

ไฟแบบล้านนา 

 

 

 

นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมือง

เชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่

เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ 

เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว

เชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่น

เป็นประจํา ทุกปีเม่ือถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่เมือง ทาง

ราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมือง

เพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมาสรงน้ําเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคติ

ล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต 



 

นําท่านออกเดินทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม 

สไตล์  นีโอ เรเนสซองค์  แห่งเดียวในเชียงใหม่ ที่ มีกลิ่นอายของความ 

VINTAGE ผสมผสานกันอย่างลงตัว เปรียบเสมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมือง

เชียงใหม่ พร้อมดื่มด่ํากับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพันธ์ุ 

ได้ฟีลนั่ ง จิบชา ชิมเค้ก ริมสระน้ํ า  และเดินเล่นแบบเจ้าหญิงท่ามกลาง

พระราชวังแวร์ซายอันร่มรื่น 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคํา แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่

มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุ



เก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดย

พระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น 

และยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กําหนดพื้นที่ทางสายตา 

ก่อนที่จะนําเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลประการนี้การบิน

ไทยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบูรณะวัด 

 
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานที่มีความ

เก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี ต้ังอยู่เชิงดอยสุเทพ เป็นวัดที่สําคัญอีก

แห่งของเชียงใหม่ ที่ร่มรื่น ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนา

แบบลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยพญากือนาโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัด 

จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ในส่วนที่เหลือหลักฐานให้ชมในปัจจุบันอยู่บริเวณ

เพดานโค้งภายในอุโมงค์ ตัวอุโมงค์ต้ังอยู่บริเวณต่อเนื่องกับเจดีย์ทางทิศเหนือ 

โดยหันทางเข้าหลักไปยังทิศตะวันออกจํานวน 3 อุโมงค์ในด้านหน้า ซ่ึงอุโมงค์

กลาง (อุโมงค์ที่ 4) มีขนาดใหญ่ที่สุด ซ่ึงสามารถเห็นได้ เพียง 3 อุโมงค์เท่านั้น 

คือ อุโมงค์ที่ 1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเห็นได้ อีกทั้งภาพหลักฐาน

จิตรกรรมฝาผนังในอุโมงค์มีสภาพลบเลือนไปมาก 



 
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

20.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท 

เที่ยวบินที่  VZ121  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที   

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

  **ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซื้อน้าํหนกั

กระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

21.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

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

อัตราค่าบริการ   

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

11 – 13 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 2,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 

2564 
8,999 2,000 

16 – 18 พฤศจกิายน 

2564 
7,999 2,000 

22 – 24 พฤศจกิายน 7,999 2,000 



2564 

27 – 29 พฤศจกิายน 

2564 
8,999 2,000 

30 พฤศจกิายน – 02 

ธนัวาคม 64 
7,999 2,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

06 – 08 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

12 – 14 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

 

** ไม่มรีาคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 

2,000 บาท  

(ไม่มทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการทาํกรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

ข้อสําคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการ

เดินทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการ

เดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียง

จะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริม

เตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 



- ราคาทัวร์ เป็นราคาสําหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้าง

บรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สาํคญั หากกรณทีีจ่าํเปน็จะตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เงื่อนไขและข้อจํากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตา

มนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทําตาม

เงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆ

ตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

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

ต้องการซ้ือน้ําหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณี

พัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ ทาง

บริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลกูค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่าน

เดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  



- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไข

ของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุด

ท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี 

ภายใน 30 วัน นับจากวนัทีอ่อกเดนิทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่

รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้

บิน ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยัน

การจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 

16.00 น. มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้



รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่

นั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็ม

จํานวน เท่านั้น  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิก

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งก็ตาม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 

วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่าย

ตามจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระ

แล้วทั้งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการ

เข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บ

เป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตาม

นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

หมายเหตุ  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล 

ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัท  



- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่

ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คํา

สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน

เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่

เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่

ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , 

ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตร

โดยสารให้และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณี

ท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน

ต้องการ  

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 

 



 


