
 
 

บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ (VZ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 
VZ110 BKK(สวุรรณภมิู) – CNX (เชียงใหม่) 08.35 – 09.45 
VZ135 CEI(เชียงราย) – BKKสวุรรณภมิู) 19.55 – 21.20 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 
ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็ 
/ PFIZER 2 เขม็ /SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เขม็(ไม่
น้อยกว่า 14วนั) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 

DAY 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยสเุทพ – ห้วยตึงเฒ่า – วดั
พระสิงหว์รมหาวิหาร – วดัมหาวนัวนาราม – ประตูท่าแพ                                            (–/L/–) 

06.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ โดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

08.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ110 ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

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

09.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึง่
เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปด
เหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่
ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 



 
น าท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้งใกลเ้มอืงเชยีงใหม่ ถ่ายภาพกบั หุ่น
ฟางคิงคองยกัษ์ ที่อ่างเก็บน ้าห้วยตึงเฒ่า สถานที่พกัผ่อนของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาถ่ายภาพหุ่นคงิคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขาเป็นฉากหลงัอย่างไม่ขาดสาย มี
สะพานไมไ้ผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงัมกีระท่อมกลางนา ซึ่งเปิดใหบ้รกิารเป็นทีพ่กัอกีดว้ย ภายในสถานที่ม ี
หุ่นคงิคองยกัษ์ พ่อ แม่ ลูก พรอ้มหน้ากนัทัง้ครอบครวั  หุ่นตวัลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มคีวามสูง 4 เมตร   ตวัแม่  มี
ความสูงกว่า 6 เมตรตัง้ชื่อว่า “แม่ขวญั”   ตวัพ่อ ชื่อ “พ่อโชคลาภ”  มคีวามสูงกว่า 8 เมตร  ซึ่งแต่ละตวัจะมบีนัได
ส าหรบัขึ้นไปถ่ายภาพกบัตวัคงิคองได้อกีด้วย  แนะน าให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะได้ถ่ายภาพ
หุ่นคงิคองไดแ้บบไม่ย้อนแสง แต่ถ้ามาในช่วงเยน็ก็จะไดส้มัผสับรรยากาศของทุ่งนาที่มแีสงสทีองส่องกระทบ และ
สะพานไมไ้ผ่ท่ามกลางทุ่งนาส าหรบัเดนิเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเสน้ทางมกีารจดัจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทัง้ทีน่ัง่
แบบลา้นนา หุ่นไล่กา และสะพานไมข้นาดเลก็กลางทุ่ง 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระ
สงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรปูเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กั
กนัในชื่อ เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรทัธาและจะ
เดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงานประเพณีปีใหม่
เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิคข์ึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพือ่ใหศ้รทัธา 

น าท่านออกเดนิทางสู ่วดัมหาวนัวนาราม สรา้งขึน้ในสมยัพระนางจามเทวคีรองหรภิุญไชย พระนางจามเทวนีัน้เดมิ 
อยู่ทีอ่าณาจกัรละโว ้เมื่อฤาษวีาสุเทพ สรา้งหรภิุญไชยขึน้ พระนางจามเทวไีดเ้สดจ็มาปกครองเป็น ปฐมกษตัรยิแ์ห่ง
อาณาจกัรหรภิุญไชย เมื่อพระนางจามเทวเีสดจ็มา หรภิุญไชยนัน้ไดพ้าไพร่พลทีม่คีวามรูส้าขาต่างๆ พรอ้มพระสงฆ ์
ประมาณ 500 องคม์าดว้ย รวมทัง้อญัเชญิพระพุทธรปูส าคญัอกี 2 องค ์คอื พระแกว้ขาว (พระเสตงั คมณี)   และพระ
ศิลาด า (พระพุทธสกิข)ิ เมื่อถึงหรภิุญไชย พระนางจามเทวโีปรดให้สร้างวดัมหาวนั เพื่อให้เป็นที่จ าพรรษาของ
พระสงฆแ์ละน าพระศลิามาประดษิฐานไวด้ว้ย ต่อมาหรภิุญไชยเกดิสงครามกบั ขนุลวัะวลิงัขะ พระฤาษจีงึใชพ้ระศลิา
ด าเป็นต้นแบบสรา้ง พระเครื่องแจกจ่ายชาวเมอืงเพือ่ใชอ้อกศกึ พระเครื่องส่วนทีเ่หลอืบรรจุไวใ้น เจดยีท์ีว่ดัมหาวนั 
ต่อมา ในยุคหลงั เมื่อเจดยี์บรรจุพระปรกัหกัพงัลง ชาวบ้านจงึพบพระเครื่องทีเ่ก็บไวต้่างน ากนัไปบูชาและ พบกบั
อทิธปิาฏหิารยต์่างๆ พระเครื่องเหล่านี้คอื  พระรอดมหาวนัทีโ่ด่งดงั 

 



น าท่านไปยงัจุดเช็คอินไฮไลท์ของจงัหวดั ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมอืนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยม
ส าหรบั นกัท่องเทีย่วมาถ่ายภาพเดนิผ่านฝงูนกพริาบทีบ่นิผ่านตวัไปมา หรอืแนบพงิองิก าแพงอฐิสสีม้และประตูงาม
ทีม่เีก่าแก่และมคีวามขลงั  

 
ค ่า อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า 
 
DAY 2 SAMILE JAPANESE COFFEE STYLE – วดัร่องขุ่น – สิงหป์ารค์ – วดัพระแก้ว – หอนาฬิกาอ.

เฉลิมชยั                             (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

น าท่านเชค็อินคาเฟ่สุดเก๋ในเชียงราย SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE สมัผสัความญี่ปุ่ นเเบบจดัหนักจดั
เต็ม พูดเลยว่าบรรยากาศเหมอืนได้เดนิอยู่ในโตเกยีวเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ทางร้านยงัมพีรอ็พเป็นชุดประจ าชาติ
ญีปุ่่ นใหใ้สถ่่ายรปูอกีดว้ย จุดเด่นของรา้นกาแฟนี้คอื จุดถ่ายรปูแน่นมาก 

 
จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผู้สร้างและ
ออกแบบอย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแห่งนี้อยู่ 
3 ประการ คอื เพือ่ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึง่ปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผสัได ้



ลกัษณะเด่นของวดั คอื พระอุโบสถทีถู่กตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงัมภีาพจติรกรรมฝา
ผนงัภายในพระอุโบสถทีง่ดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 

น าท่านออกเดนิทางสู ่สิงห์ปารค์ (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่ตม็ไปดว้ยจุดท่องเทีย่วน่าสนใจและ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน
พฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธ์ของทุกปี) ฟารม์สตัว ์เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของทีน่ี่คอืการมุ่งเน้นท า
การเกษตรแบบผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยู่ร่วมกบัชุมชน (รวมค่าบริการรถรางแล้ว) 

 
น าทุกท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระแก้ว ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย วดันี้เองทีไ่ดค้น้พบ พระแก้ว
มรกต หรอืพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร ทีป่ระดษิฐานอยู่ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม(วดัพระแก้ว)กรุงเทพฯ ใน
ปัจจุบนั ตามประวตัเิล่าว่าเมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมยัพระเจา้สามฝัง่แกนเป็นเจ้าเมอืงครองเชยีงใหม่นัน้ฟ้าไดผ้่าเจดยี์
รา้งองคห์นึ่งและไดพ้บพระพุทธรปูลงรกัปิดทองอยู่ภายในเจดยี ์ 



 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

ก่อนเขา้ที่พกัน าทุกท่านออกเดนิทาง หอนาฬิกาอาจารยเ์ฉลิมชยั หรอืชื่อที่เป็นทางการว่า หอนาฬิกาเฉลมิพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (หอนาฬิกาพุทธศลิป์) ตัง้อยู่ที่กลางตวัเมอืงเชียงราย ถนนบรรพ
ปราการ – ถนนเจด็ยอด (ใกลเ้ชยีงรายไนทบ์ารซ์่าร ์– ถนนคนเดนิ) ไดส้รา้งขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนาง
เจา้ พระบรมราชนิีนาถ โดยมอีาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ เป็นผูอ้อกแบบ ใชเ้วลาสรา้ง 5 ปี เป็นหอนาฬกิาสทีอง
ทีม่คีวามสวยงาม มลีวดลายแบบไทย และสามารถเปลีย่นสไีดใ้นตอนกลางคนื เป็นงานศลิปะเชงิพระพุทธศาสนาใน
ทุกวนัช่วง ประมาณ 19.00 น. – 21.00 น.ไฟจะเปลีย่นส ีพรอ้มกบัมเีสยีงเพลงเชยีงรายร าลกึเปิดขึน้ 

 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 

 



DAY 3 ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วดัห้วยปลากัง้ – AKHA COTTAGE – วดั
ร่องเสือเต้น – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                     (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตัง้อยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนด์มารค์ ทีทุ่กคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล้ว
ที่นี่ยงัมรี้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บรกิาร และที่ไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชาคุณภาพดี
หลากสายพนัธุ ์เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม 

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั พระต าหนักดอยตุง โดยเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2530 เมื่อสมเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ม ีพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้มพีระราชกระแสว่า หลงัพระชนมายุ 90 
พรรษา จะไม่เสดจ็ไปประทบัที ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ส านกังานราชเลขานุการในพระองค ์จงึไดเ้ลอืกดอยตุง ซึง่มี
ทวิทศัน์สวยงาม ขณะเดยีว กนัสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพื้นที่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 
2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทยั และมพีระราชด ารจิะสร้างบ้านที่ดอยตุงพร้อมกนันี้ ยงัมพีระราชกระแสรบัสัง่ว่าจะ 
ปลูกป่าบนดอยสงูจงึก าเนิดเป็น โครงการพฒันาดอยตุงขึน้ 

 
น าท่านเดนิทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่าบดา้นทศิ
เหนือของพระต าหนักดอยตุง สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเดจ็ย่า เพื่อใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไป
ต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมอืงหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบัการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไม้จะ
เปลีย่นแปลงไปในแต่ละฤดกูาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนออก



ดอกตลอดปี กลางสวนมปีระตมิากรรมเดก็ยนืต่อตวัของ มเิซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเดจ็ย่า พระราชทานชื่อว่าความ
ต่อเนื่อง (CONTINUITY) สื่อถงึการท างานจะส าเรจ็ได ้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไมป้ระดบักลางแจง้แลว้
ยงัมโีรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขาราย
รอบวดั สามารถเห็นววิทิวทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชัน้ 
รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมล้านนา ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหนัต์
ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนวดัแห่งนี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

 
น าทุกท่านไปยงั AKHA COTTAGE จบิกาแฟชวิๆไม่ใกลไ้ม่ไกลจากตวัเมอืง กาแฟรสชาตดิ ีบรรยากาศเงยีบสงบ 
ตัง้อยู่บนเนินเขาเหน็ววิสวยงามของวดัหว้ยปลากัง้ คาเฟ่แห่งนี้จงึไดช้ื่อว่า “กาแฟหลกัรอ้ยววิหลกัลา้น” 



 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัทีม่คีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานทีโ่ดดเด่นของวดัแห่งนี้
คอื “วหิารร่องเสอืเตน้” ซึง่มคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนว
ประยุกต์ ที่มศีลิปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสขีางองค์ใหญ่ 
และภาพเขยีนฝาผนงัทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย 

 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

19.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ เท่ียวบินท่ี  VZ135  ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

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

21.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

***************************************************************************** 
อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10 – 12 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 



13 – 15 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 
16 – 18 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

22 – 24 พฤศจิกายน 2564 7,999 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 
 

** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บน
เคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
 
 
ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 



 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดี่ยวตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 



เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ 

กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้อง
ท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุก
พเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงินมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  
หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่ร ัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้



เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


