
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VZ100 BKK(สวุรรณภมิู) - CNX(เชียงใหม่) 06.10 – 07.30 
VZ2017 CNX(เชียงใหม่)- BKK(สวุรรณภมิู) 21.10 – 22.30 



** สมัภาระสามารถถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 7 กิโลกรมั ราคาน้ีไม่รวมสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ล าพูน – วดัพระธาตุหริภญุไชย

วรมหาวิหาร –  นัง่รถรางชมเมืองล าพนู – เชียงใหม่ –  NEKOEMON CAFE  –  ประตูท่าแพ –  พระ
บรมราชานุสาวรียส์ามกษตัริย ์                                                                                    (-/L/D)                                                                                                                                                                         

04.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิูชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET 
JET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบั
หน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) 
เทีย่วบนิที ่VZ100 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

07.30   เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
08.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ 

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------- 
น าท่านออกเดนิสู่ จงัหวดัล าพูน ไปยงั   วดัพระธาตุหริภญุไชยวรมหาวิหาร ตัง้อยู่ใน ถนนรอบเมอืงใน ต าบลใน
เมอืง อ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพนู เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีน่บัว่ามคีวามส าคญัในภาคเหนือและอยูคู่่เมอืงล าพูนมา
อย่างยาวนานมากกว่าพนัๆ ปี นอกจากนี้ยงัเป็น องคพ์ระธาตุประจ าปีเกดิของคนเกดิปีระกาอกีดว้ย ตามประวตันิัน้
บอกไวว้่าวดันี้สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 1651 ในสมยัพระเจา้อาทติยราช โดยภายในวดักม็โีบราณสถานต่างๆ ทีบ่่งบอก
ว่ามอีายมุาอยา่งยาวนาน 

 
จากนัน้น าท่านนัง่รถรางเทีย่วล าพูน  รถรางทีน่ี่จดัขึน้มาเพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัล าพูน  โดยรถ
จะจอดอยู่หน้าวดัพระธาตุหรภิุญชยั  ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง เส้นทางท่องเที่ยวของรถรางพาไปเที่ยวตามจุด
ท่องเทีย่วในเมอืงรวม  11  จุด ไดแ้ก่ จุดที ่1 วดัพระธาตุหรภิุญชัย   2 พพิธิภณัฑช์ุมชนเมอืงล าพูน  3 คุม้เจา้ยอด



เรอืน  4 อนุสาวรยีจ์ามเทว ี 5  วดัจามเทว ี 6 วดัมหาวนั  7วดัพระคงฤาษ ี  8 วดัสนัป่ายางหลวง  9  โบราณสถาน
กู่ชา้งกู่มา 10  วดัพระยนื   11 วดัตน้แกว้ (รถรางปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร ์กรณทีีไ่มท่นัรอบทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ ์
น าท่านท่องเทีย่วโดนรถตู ้VIP) 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

หลงัจากนัน้น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั NEKOEMON CAFE คาเฟ่สไตลญ์ี่ปุ่ นสุดเก๋ในอ าเภอสารภ ีเชยีงใหม่  ที่
จ าลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นมาไว้ในเกือบทุกมุมของร้าน  เริม่ตัง้แต่ลานจอดรถจนถึงทางเข้าร้านจดัเป็นสวนไผ่
สวยงาม มเีสาไมโ้ทรอิทิ าเป็นซุม้ประตูทางเขา้  ศาลานัง่พกัในแบบญี่ปุ่ น  สะพานไมส้แีดงกลางสวนแบบญี่ปุ่ น  ทีส่า
มารถ่ายภาพเก๋ได้หลากหลายมุม  และที่นัง่ทานอาหารแบบญี่ปุ่ น และแม้แต่พนักงานยงัสวยชุดยูคาตะอีกด้วย 
เรยีกว่าไดก้ลิน่อายของความเป็นญีปุ่่ นไปแบบเตม็ๆ (ไมร่วมค่าเช่าชุดกมิโมโน) 

 



น าท่านออกเดนิทางสู่ ประตูท่าแพ เป็นหนึ่งจุดเชค็อนิไฮไลท์ของจงัหวดั ถ้าไม่มาก็ไม่ถงึเชยีงใหม่ เป็นจุดยอดนิยม
ของนกัท่องเทีย่วมาถ่ายภาพเดนิผ่านฝงูนกพริาบทีบ่นิผ่านตวัไปมา หรอืแนบพงิองิก าแพงอฐิสสีม้และประตูสวยงามที่มี
เก่าแก่และมคีวามขลงั โดยเฉพาะในช่วงเชา้และเยน็ทีม่แีสงส่องกระทบลงมาบรเิวณก าแพง จะสวยงามมาก 

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั พระบรมราชานุสาวรียส์ามกษตัริย ์เป็นพระบรมราชานุสาวรยีข์องพระมหากษตัรยิไ์ทย 
3 พระองค์ ผู้สรา้งเวยีงเชยีงใหม่ คอื พญามงัราย พญาง าเมอืง และพ่อขุนรามค าแหงมหาราช (พญาร่วง)   อยู่ใน
ก าแพงเมอืง ติดถนนพระปกเกล้า บรเิวณหน้าหอศิลปวฒันธรรมเมอืงเชียงใหม่ (อดตีอาคารศาลากลาง) พื้นที่
บรเิวณนี้ ถอืเป็นศูนยก์ลางของตวัเมอืงเชยีงใหม่ หน้าอนุสาวรยีม์ลีานกว้างขนาดใหญ่ เรยีกว่า “ข่วงสามกษตัรยิ”์ 
หรอื “ขว่งอนุสาวรยีส์ามกษตัรยิ”์ มกัใชเ้ป็นพืน้ทีจ่ดังานเช่นงานป๋าเวณป๋ีีใหมเ่มอืง (สงกรานต)์ 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI   หรือท่ีพกัเทียบเท่า 

 

DAY2 จดุชมวิวม่อนแจ่ม – SKYWALK ม่อนแจ่ม –  อโุมงสตอเบอร่ี – วดัป่าดาราภิรมย ์– แดนเทวดา 
– ไนซบ์ารซ่์า หรือถนนคนเดิน                                                                                       (B/L/-)                                                                                                                                                                         

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ จดุชมวิวดอยม่อนแจ่ม สดูบรรยากาศบรสิุทธิ ์ท่ามกลางวถิชีวิติของชาวบา้นแบบ เดนิทาง
ไปชม ม่อนแจ่ม SKY WALK จุดชมววิลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวน
ดอกไมช้มววิธรรมชาตแิบบพาโนรามา มคีวามยาวตลอดเสน้ทางกว่า 100 เมตร  



 
พาท่านเชค็อนิที่เที่ยวใหม่ อุโมงค์สตอเบอรี จุดเด่นอยู่ตรงอุโมงค์สตอเบอรทีี่ท าจากไมไ้ผ่สานยาว 50 เมตร ที่
ประดบัประดาสวยงามด้วยตุงและต้นสตรอว์เบอรร์ ีพรอ้มที่นัง่เล่นและรบัประทานอาหารกลางแปลงปลูกสตรอว์
เบอรร์ใีหน้ักท่องเทีย่วเดนิเล่น, ถ่ายภาพ และนัง่พกัผ่อนได ้ซึง่ทีด่า้นทา้ยอุโมงคแ์ละสองขา้งทางจะเป็นแปลงปลูก
สตรอว์เบอร์ร ีให้เดนิเล่นและสามารถเก็บผลผลติสดๆ ได้ รวมทัง้มมีุมถ่ายภาพสวยๆ โดยเฉพาะชงิช้าสวรรค์
กลางแปลงปลกู 

 
เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัป่าดาราภิรมย ์พระอารามหลวง ได้รบัพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอาราม
หลวงชัน้ตร ีชนิดสามญั นับไดว้่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที ่7 ในจงัหวดัเชยีงใหม่ อยู่ดา้นหลงัทีว่่าการอ าเภอแมร่มิ 
และค่ายดารารศัม ีชื่อของวดันี้ถูกตัง้ขึน้ตามพระนามของ "พระราชชายา เจา้ดารารศัม"ี 

 



น าท่านเชค็อนิ แลนด์มารก์แห่งใหม่ “แดนเทวดา” อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่แลนด์มารก์แห่งใหม่สุดยอดอลงัการงาน
สรา้ง ในชื่อ “แดนเทวดา” ตื่นตาไปกบัหน้าผาน ้าตกจ าลองที่ยิง่ใหญ่ ส่วนด้านหน้าน ้าตกเป็นแปลงดอกมากาเรต็   
ดา้นหลงัน ้าตกเป็นส่วนของสวนและรา้นอาหารสไตลญ์ี่ปุ่ น มลี าธารไหลผ่าน และมพีรอ็พทางเดนิไมแ้ละสะพานให้
ถ่ายภาพ 

 

 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั เชียงใหม่ไนท์บาซาร ์ ตลาดกลางคนืตัง้อยู่ในย่านใจเมอืงเชยีงใหม่บนถนนช้างคลาน 
สองฝัง่ขา้งทางมรีา้นค้าให้ชอ็ปป้ิงหลากหลายตลอดระยะทางกว่า 2 กโิลเมตร นอกจากรา้นคา้ก็ยงัมรีา้นอาหาร ให้
ทุกท่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั (วนัเสารจ์ะพาท่านไปถนนคนเดนิววัลาย วนัอาทติยจ์ะพาท่านไปถนนท่าแพ) 

ค ่า อิสระอาหารค า่ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI   หรือท่ีพกัเทียบเท่า 

 

DAY3 ดอยปุย – พระต าหนักภพิูงคร์าชนิเวศ – พระธาตุดอยสุเทพ – วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร  – วดัเจดีย์
หลวงวรวิหาร  – ศาลหลกัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ – ONE NIMMAN                                       (B/L/-)                                                                                                                                                                         

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) อยู่เลยขึ้นไปจากพระต าหนักภูพงิค์ราช
นิเวศน์ 4 กโิลเมตร อยูใ่นพืน้ทีข่อง อุทยานแห่งชาตดิอยสุเทพ-ปุย จงัหวดัเชยีงใหม ่ทีต่ ัง้ของดอยปยุอยูใ่นแนวของ
เทอืกเขาถนนธงชยั สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,658 เมตร สภาพภูมปิระเทศของดอยปุยเตม็ไปดว้ยต้นไมใ้หญ่และป่า
สน และดอกไมเ้มอืงหนาวทีช่าวเขาปลกูไว ้ถ้ามาในช่วงปลายเดอืนธนัวาคมถงึตน้เดอืนมกราคมดอกนางพญาเสอื



โคร่งจะออกดอกสชีมพูสวยงาม บนดอยปุยมอีากาศหนาวเยน็และชื้นเกอืบตลอดทัง้ปี ทางขึน้ไปยงัดอยปุยเป็น
ถนนลาดยาง คดเคีย้ว ทางแคบพอรถสวนกนัได ้และลาดชนัเป็นบางช่วง 
น าท่านชม พระต าหนักภพิูงค์ราชนิเวศน์ เป็นพระต าหนักประทบัในวโรกาสที่เสดจ็แปรพระราชฐานมาประทบั
แรมทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อทรงเยีย่มเยยีนราษฎรในเขตภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใชเ้ป็นทีร่บัรอง
พระราชอาคนัตุกะที่เสดจ็ฯเยอืนประเทศไทยซึ่งแต่เดมิจะประทบัรบัรองแต่ในพระนครหลวงเท่านัน้ โดยทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯใหส้รา้งขึน้เมื่อ พ.ศ.2504 ในครัง้แรกไดก่้อสรา้งเฉพาะองคพ์ระต าหนักทีป่ระทบัและเรอืนรบัรอง
เท่านัน้ ส่วนอาคารอื่นๆไดม้กีารก่อสรา้งเพิม่เตมิต่อมาในภายหลงั 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดของจงัหวดัเชยีงใหม ่ตัง้อยู่
บนดอยสุเทพ ใกลก้บัตวัเมอืงเชยีงใหม่ นักท่องเทีย่วทีม่าเชยีงใหม่ครัง้แรกมกัจะมาเทีย่วชม และไหวพ้ระเพื่อเป็น
สริมิงคล ภายในวดัมเีจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลีย่มปิดด้วยทองจงัโก 2 ชัน้ อายุมากกว่า 
500 ปี ทางขึน้ไปยงัวดัตอ้งเดนิผ่านบนัไดนาคกว่า 300 ขึน้ หรอืจะขึน้ไปโดยรถรางไฟฟ้ากไ็ด ้เมือ่ขึน้ไปถงึวดัแล้ว
จะตอ้งถอดรองเทา้ไว ้จากนัน้ถงึเขา้ไปยงัตวัวดัดา้นในได ้ดา้นในของวดัมเีจดยีต์ัง้อยู่ตรงกลางเดนิไดโ้ดยรอบ 

 



เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 
จากนัน้น าท่านไปยงั วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระ
สงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหมแ่ละแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรปูเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กั
กนัในชื่อ "เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง วดัพระสงิห์   มสีถาปัตยกรรมล้านนาอนังดงามเป็นที่รูจ้กัและ คุ้นชื่อกนัอย่างด ี วดั
พระสงิห์ยงัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ที่ให้ความศรทัธาและจะเดนิทาง มาเคารพ สกัการะกนัอย่างเนื่อง
แน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงานประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธ
สหิงิคข์ึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพื่อใหศ้รทัธา ประชาชนไดพ้ากนัมา สรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  
ตามคตลิา้นนา คนเกดิปีมะโรงตอ้งมาไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึ่งในชวีติ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจดียห์ลวงวรวิหาร เป็นวดัเก่าแก่ในจงัหวดัเชยีงใหม ่สรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้แสนเมอืง
มา กษตัรยิ ์ล าดบั ที่ 7 แห่งราชวงศ์มงัราย ไม่ปรากฏปีที่สรา้งแน่ชดั สนันิษฐานว่าวดัแห่งนี้น่าจะสรา้งในปี พ.ศ. 
1928-พ.ศ. 1945 วดัเจดยีห์ลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มกีารบูรณะมาหลายสมยั โดยเฉพาะพระเจดยี ์ที่
ปัจจุบนัม ีขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดยีท์ี่มคีวามส าคญัที่สุดองคห์นึ่งในเชยีงใหม่ วดัเจดยี์
หลวงสรา้ง อยูก่ลางใจ เมอืงเชยีงใหม ่ซึง่แต่เดมิถอืว่าเป็นศูนยก์ลางทางการปกครองของอาณาจกัรลา้นนา 



 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั ศาลหลกัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่  มลีกัษณะเป็นมณฑปจตุรมุขวหิาร ศลิปะแบบ
ลา้นนาประยุกต์ ตกแต่งดว้ยลวดลายปนูปั้นศลิปะลา้นนา เป็นวหิารปิดแบบลา้นนา  โครงสรา้งวหิารมกีารสรา้งผนัง
ด้านข้างทัง้ ๔ ด้าน มปีระตูเข้า-ออกและช่องแสงทัง้ ๔ ด้าน  ลกัษณะโครงสร้างของอาคาร เป็นการผสมผสาน
ระหว่าง โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูนขาวกับโครงสร้างไม้ ภายในวิหารประดิษฐานเสาอินทขลี เหนือเสาอินทขลีมี
พระพุทธรปูทองส ารดิปางร าพงึ ภายในวหิารยงัมกีารวาดภาพจติรกรรมฝาผนัง  เป็นการเล่าต านานของเสาอนิทขลี 
และประวตัิการสร้างพระธาตุเจดยี์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัได้ทราบต านานและประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของเสา
อนิทขลีหรอืเสาหลกัเมอืงเชยีงใหม่ 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วนั นิมมาน (One Nimman) แลนดม์ารค์ใหมล่่าสุด ทีต่ ัง้อยูใ่นยา่นนิมมานเหมนิท ์ยา่นทีช่าว
เชยีงใหมแ่ละนกัท่องเทีย่วรูจ้กัในฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ไลฟ์สไตลแ์ละงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และรา้นอาหาร
ดไีซน์เก๋ ดว้ยโครงสรา้งอาคารทีก่่อดว้ยอฐิดนิเผา มซีุม้ประตูโคง้ ไดก้ลิน่อายลา้นนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป สวย
สะดุดตา 
 
 
 
 
 
 



ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
21.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) เทีย่วบนิที ่  

 VZ2107 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

22.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ   
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

12 – 14 มกราคม 2564 6,999 2,000 
19 – 21 มกราคม 2564 6,999 2,000 

26 – 28 มกราคม 2564 6,999 2,000 
04 – 06 กมุภาพนัธ ์2664 6,999 2,000 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 2,000 
16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 6,999 2,000 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 7,999 2,000 
03 – 05 มีนาคม  2564 6,999 2,000 

12 – 14 มีนาคม 2564 7,999 2,000 
17 – 19 มีนาคม 2564 6,999 2,000 

23 - 25 มีนาคม 2564 6,999 2,000 
 

**ไมม่รีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 
**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**โปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมพิเศษ ขอเกบ็ส าเนาบตัรประชาชนเพ่ือท าการออกตัว๋เลย** 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนสายการบิน ในเวลาใกล้เคียงกนั 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการออกตัว๋และท าประกนัการเดนิทาง กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลาย
ท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

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

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ตามอตัราค่าบรกิารของสายการบนิ 
- 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 หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- 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 ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

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

 
 
 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 4,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ า

ในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่
หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 30 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% จากค่าทวัร ์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 โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสิทธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

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

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



- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
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 อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ้นอยู่กบั
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 สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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