
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21103 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 



บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

บินเข้าเมืองเชียงราย ออกเมืองเชียงใหม่ ไม่ย้อนทาง 

VZ138 BKK(กรงุเทพ) – CEI(เชียงราย) 09.35 – 11.00 
VZ2107 CNX(เชียงใหม่)- BKK(กรงุเทพ) 21.20 – 22.40 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

DAY1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้า
หลวง – พระธาตดุอยตงุ – ดอยช้างมูบ – ผาฮ๊ี- ถ า้หลวง ขนุน ้านางนอน                                    (B/L/D)                                                                                                                                                                         

08.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เวียดเจต็ (THAI VIETJET AIR) 
โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั
แบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

 
09.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงราย จงัหวดัเชียงราย โดย สายการบินไทย เวียดเจต็ (THAI VIETJET AIR)

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี 
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์และสายการบินท่ีใกล้เคียงกนั** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



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

11.00  เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชียงราย จงัหวดัเชยีงราย เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั  
เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  
--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว -------------------- 

มุ่งหน้าเดนิทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตัง้อยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาทีป่ลูกลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนด์มารค์ ทีทุ่กคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล้ว
ที่นี่ยงัมรีา้นอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี ่ไว้บรกิาร และที่ไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชาคุณภาพดี
หลากสายพนัธุ ์เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม ไรช่าฉุยฟง เคยเป็นทีถ่่ายท าละคร เรือ่ง “รกัออกอากาศ”  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

ออกเดนิทางสู่ พระต าหนักดอยตงุและสวนแม่ฟ้าหลวง  พระต าหนกัดอยตุงก่อตัง้ขึน้จากพระราชด ารขิอง สมเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี หรอืสมเดจ็ยา่ อาคารพระต าหนักดอยตุง ถอืเป็นบา้นหลงัแรกของสมเดจ็ย่า สรา้งขึน้
โดยใช้พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ที่เน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์  มีลกัษณะการก่อสร้างเป็นการ
ผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม ้และบ้านแบบพื้นเมอืง ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ไฮไลท์
ส าคญัในการมาเทีย่วดอยตุง นัน่กค็อืการเกบ็ภาพความประทบัใจกบัทุ่งดอกไมส้สีนั 
สดใส นัน่คอื สวนแมฟ้่าหลวง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวในหุบเขา 



 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระธาตดุอยตงุ นับเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุทีม่ ี
ชื่อเสยีงมากที่สุดของ จ.เชยีงราย ถือเป็นเจดยี์แห่งแรกของเมอืงล้านนา ซึ่งมคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นววิ
ธรรมชาตขิองเมอืงเชยีงรายไดอ้ย่างเตม็ตามลีกัษณะเป็นเจดยีส์ทีองอร่าม 2 องคค์ู่กนัและถอืเป็น พระธาตุประจ าปี
กุน ถอืว่าครัง้หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคงและความรุง่เรอืงในชวีติ 

 

จากนัน้ออกเดินทางไปยงัจุดชมวิวดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิว
สวยงามมากๆ และยงัอนุญาตให้นักท่องเทีย่วเขา้มาชมความงามในฐานปฏบิตักิารไดเ้พยีงแค่แสดงบตัรประจ าตวั
ประชาชนต่อเจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตทีส่รา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 



 

น าท่านเดนิทางสู่ บ้านผาฮ้ี หรอื ดอยผาฮ้ี อยู่ทีต่ าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเลก็ๆท่ามกลางหุบเขา 
ตดิเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ที่นี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอรด์ า ในอดตีพื้นที่
บรเิวณนี้มถีางป่าจนหวัโล้นแล้วปลูกฝ่ิน ข้าวโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง ได้เข้ามาใน
หมู่บ้าน ส่งเสรมิให้ชาวบ้านเลกิท าไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรยีนรู้ที่จะอาศยัร่วมกบัป่า ห้ามไม่ให้ตดัไม้
ท าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบ้านปลูกกาแฟกนัมากขึน้ จนกลายเป็นจุดเปลีย่นส าคญัของชาวอาข่าผาฮี ้ที่หนัมา
ปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลกัทัง้หมู่บา้น โดยส่งเสรมิใหป้ลูกกาแฟพนัธุ์อาราบกิ้าซึ่งใหผ้ลดใีนพื้นที่สูงจนโด่ งดงัไปทัว่
โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดกีว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน์ ภูเขา เดนิเทีย่วชม
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี 
ววิเบื้องหน้าคอื ทวิเขาที่สลบัซบัซ้อน ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโล้ชงิช้า (มเีป็นบางวนั) และให้ท่าน
แวะมาจบิเครือ่งดื่ม กาแฟรสชาตเิยีย่ม ความพเิศษของ ร้านกาแฟภผูาฮ้ี คอื ววิของรา้นทีส่วยงามมองเหน็ทวิเขาที่
เรยีงรายเบือ้งหน้า มมีมุนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรปูสวยๆ 



 

น าท่านเดนิทางไปยงั วนอทุยานถ า้หลวง-ขนุน ้านางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดอยนางนอน ต าบลโป่ง
ผา อ าเภอแม่สาย มเีนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยานเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2529 ในอดตีถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชยีงราย น้อยคนนักที่จะรู้จกั ตัง้แต่มี
เหตุการณ์เยาวชนทมีหมปู่าตดิถ ้าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มขี่าวออกไปทัว่โลก ทีน่ี่จงึกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีค่น
นิยมมาเมือ่มาเชยีงราย มาตามรอยทมีหมปู่า 

 

ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั CHIANGRAI GREEN PARK RESORT จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า 

DAY2 วดัร่องเสือเต้น – วดัร่องขุ่น – RYOKAN CAFE – ม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – สวน
ดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM – กาดรินค า                                                                     (B/L/-) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัทีม่คีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานทีโ่ดดเด่นของวดัแห่งนี้
คอื “วหิารรอ่งเสอืเตน้” ซึง่มคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนว
ประยุกต์ ที่มศีลิปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสขีางองค์ใหญ่ 
และภาพเขยีนฝาผนงัทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  



 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ที่ขึน้ชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผู้สรา้งและ
ออกแบบอยา่ง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแห่งนี้อยู ่
3 ประการ คอื เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึง่ปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผสัได ้
ลกัษณะเด่นของวดั คอื พระอุโบสถทีถู่กตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงัมภีาพจติรกรรมฝา
ผนงัภายในพระอุโบสถทีง่ดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ RYOKAN CAFÉ ตัง้อยูใ่น อ าเภอแม่ลาว รา้นกาแฟและบา้นพกัแบบญี่ปุ่ นกลิน่อายมนิิ
มอล ท่ามกลางววิสวยๆ ของทอ้งทุ่งนาในบรรยากาศเยน็สบาย ใกล้ๆ คาเฟ่มตีวัการต์ูนญี่ปุ่ นโทโทโร่ (TOTORO) ตวั
สเีขยีวยนือยูอ่นัน้ีถอืเป็นแลนดม์ารค์ถอืเป็นแลนดม์ารค์ของทีน่ี่ 



 

 เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 จากนัน้ เดนิทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม จุดชมววิหลกัๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มอียู่สองดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทวิเขาสลบักนั
ไปไกลสุดลูกหูลูกตา อกีด้านกจ็ะเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลี่ยนพชืพรรณไปตามฤดูกาล  ใน
เขตม่อนแจ่ม จะมสีถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ SKYWALK ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะตามแนวเชงิ
เขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกสรอ้ยหงอนไก่สแีดงสดไปตลอดแนว ส่วนทีด่า้นล่างขอบ
สะพาน ก็มทีุ่งดอกคอสมอส สชีมพูสลบัขาว ก าลงัเบ่งบานสะพรัง่ รวมถงึดอกไมช้นิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วง
หน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเรต็ ฯลฯ ซึง่เราสามารถลงไปถ่ายรปูในทุ่งดอกไมไ้ด้
แบบใกลช้ดิ 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่  I LOVE FLOWER FARM สวนดอกไมท้ีฮ่อตฮติทีสุ่ดในตอนน้ี สวนดอกไมข้นาด 8 ไร ่
สะพรัง่ไปดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด ทัง้ดอกคตัเตอรส์ขีาวละมนุ ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส และดอกมาร์
กาเรต็ สมีว่งอ่อนทีถ่่ายรปูมุมไหนกอ็อกมาสวย พเิศษ!! WELCOME SET 1 ชุด  



 
 จากนัน้ เดินทางสู่ ถนนคนเดิน  ที่นี่มสีินค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดบั สินค้า

พืน้เมอืงพวกเครือ่งเงนิ และนอกจากนี้ยงัเตม็ไปดว้ย ของอร่อย น่าทานมากมาย มรีา้นน ้า รา้นขนม รา้นของกนิเล่น 
แซมไปกบับรรดารา้นคา้เตม็สองขา้งถนน (กาดรินค า หรือ กาดหน้ามอ) 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดิน 

 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 

DAY3 วดัศรีสพุรรณ – พระธาตดุอยสุเทพ – ห้วยตึงเฒ่า – พระธาตุดอยค า  – CHOM CAFÉ– ONE 
NIMMAN -  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพ(สวุรรณภมิู)                                          (B/L/-)                                                                                                                

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสพุรรณ ตัง้อยูบ่นถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัทีม่ปีระวตักิารก่อสรา้ง
มาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแก้ว กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระ
ราชมารดามหาเทวเีจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอ ามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วดัศรสีุพรรณอาราม” 
ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอุีโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสาน
เครือ่งเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนท าหตัถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 



น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึง่
เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปด
เหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่
ไดอ้ยา่งชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 
เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ข้าวซอย 

จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามและถ่ายรปูของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้งใกลเ้มอืงเชยีงใหม่ ถ่ายภาพ
กบั หุ่นฟางคงิคองยกัษ์ ทีอ่่างเกบ็น ้าหว้ยตงึเฒา่ สถานทีพ่กัผ่อนของชาวเชยีงใหม่ ทีส่รา้งความตื่นเต้นและดงึดูดให้
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาถ่ายภาพหุ่นคงิคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขาเป็นฉากหลงัอย่างไม่ขาดสาย มี
สะพานไมไ้ผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงัมกีระท่อมกลางนา ซึง่เปิดใหบ้รกิารเป็นที่พกัอกีดว้ย ภายในสถานที่ม ี
หุ่นคงิคองยกัษ์ พ่อ แม ่ลกู พรอ้มหน้ากนัทัง้ครอบครวั  หุ่นตวัลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มคีวามสูง 4 เมตร   ตวัแม่  มี
ความสูงกว่า 6 เมตรตัง้ชื่อว่า “แม่ขวญั”   ตวัพ่อ ชื่อ “พ่อโชคลาภ”  มคีวามสูงกว่า 8 เมตร  ซึ่งแต่ละตวัจะมบีนัได
ส าหรบัขึ้นไปถ่ายภาพกบัตวัคงิคองได้อกีด้วย  แนะน าให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะได้ถ่ายภาพ
หุ่นคงิคองได้แบบไม่ยอ้นแสง แต่ถ้ามาในช่วงเยน็กจ็ะไดส้มัผสับรรยากาศของทุ่งนาที่มแีสงสทีองส่องกระทบ และ
สะพานไมไ้ผ่ท่ามกลางทุ่งนาส าหรบัเดนิเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเสน้ทางมกีารจดัจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทัง้ทีน่ัง่
แบบลา้นนา หุ่นไล่กา และสะพานไมข้นาดเลก็กลางทุ่ง 



 
น าทุกท่านเดนิทางเข้าสู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี 
ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า 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
จ าลองสวนป่าดบิชืน้ขึน้มาอยู่ในเมอืง ให้ท่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆ เดนิเล่นในสวนป่าทีร่่มรื่นจากเงาของ
ตน้ไมใ้หญ่ ชมน ้าตก เดนิลดัเลาะล าธารทีเ่ตม็ไปดว้ยฝงูปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 



 
จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร ่ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการรือ้
ฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ให้กลบัมาเปลี่ยม
ชวีติชวีาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหมท่ีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
เยน็   อิสระอาหารเยน็ ณ ONE NIMMAN 
 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพมหานคร 

21.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสายการบินไทย เวียดเจต็ (THAI VIETJET AIR)เทีย่วบนิที ่ 

 VZ2107 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์และสายการบินท่ีใกล้เคียงกนั** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

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

22.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
******************************************************************************************************************************** 



อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว หมายเหตุ 
04 – 06 มีนาคม 2564 8,999 2,000 – 
07 – 09 มีนาคม 2564 7,999 2,000 จ่ายเตม็ ออกตัว๋เลย 
11 – 13 มีนาคม 2564 7,999 2,000 จ่ายเตม็ ออกตัว๋เลย 
15 – 17 มีนาคม 2564 7,999 2,000 จ่ายเตม็ ออกตัว๋เลย 
19 – 21 มีนาคม 2564 9,999 2,000 – 
24 – 26 มีนาคม 2564 8,999 2,000 – 
29 – 31 มีนาคม 2564 8,999 2,000 – 
01 – 03 เมษายน 2564 8,999 2,000 – 
05 – 07 เมษายน 2564 8,999 2,000 – 
19 – 21 เมษายน 2564 8,999 2,000 – 
23 – 25 เมษายน 2564 9,999 2,000 – 
26 – 28 เมษายน 2564 8,999 2,000 – 

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

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้
รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

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

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  



- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีิต 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คน

ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตาม
เวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่
หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 
 



เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัรจ์ านวนเตม็ และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น
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 จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

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

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

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

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 



 


