
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 21549 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

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

VZ100 BKK(สวุรรณภมิู) - CNX(เชียงใหม่) 06.10 – 07.30 
VZ121 CNX(เชียงใหม่)- BKK(สวุรรณภมิู) 20.20 – 21.40 

** ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**  



DAY1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) –  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – วดับ้านเด่น – ฮิโนกิแลนด ์– สวน
ส้มธนาธร – น ้าพรุ้อนฝาง                                                                                                        (-/L/D)                                                                                                                                                                         

04.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิูชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI 
VIET JET (VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือ
รบัหน้ากากอนามยั และมคัคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออก
เดินทาง 
*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 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) แต่สามารถถือข้ึนเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

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

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------- 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 

 น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดับ้านเด่น เป็นวดัที่ตัง้อยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนัน้เป็นถ ้าศกัสทิธิท์ี่ ชาวบา้นพา
กนันบัถอื จงึเรยีกวดันี้กนัว่า “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแลว้ ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ใน
เขตเมอืง เก่าโบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชื่อวดันี้เตม็ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นต้น
มา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวดัขึน้มาใหม่ ใหม้คีวาม วจิติรงดงาม



ตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวดันี้อยู่ที่สิง่ปลูกสร้างที่มคีวามสวยงาม วิจติร
ตระการตา ซึง่ครบูาเทอืงมคีวาม ตัง้ใจ ว่าจะใหเ้ป็น ศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึ
คนเขา้วดัเพื่อการขดัเกลาจติใจ ให้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา โดย
ภายในวดัประกอบไปดว้ย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กุฏไิมส้กัทองทรงลา้นนา พระวหิาร สถูป
เจดยี ์ศาลาที่ประดษิฐานพระส าคญัๆของไทย (องค์จ าลอง) และด้วยความที่ครูบาเทอืงเป็นพระที่มปีฏปิทาจงึ 
ไดร้บัความเลื่อมใสศรทัธา จากผูค้นทัว่ไป ร่วมถวายปัจจยัสมทบทุนสรา้งศาสนสถานทีส่วยงามและยิง่ใหญ่และ

กลายเป็นทีรู่จ้กัในเวลาไมน่าน   
  น าท่านเดนิทางไปยงั ฮิโนกิแลนด ์หรือ ธีมพารก์ (THEME PARK) อาณาจกัรไมห้อมฮโินกแิห่งแรกและแห่ง

เดยีวในประเทศไทย บนพื้นที่ 83 ไร่ ตัง้อยู่ในอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ พื้นที่โดยรอบโอบล้อมดว้ย
ขุนเขา และพืน้ที่เกษตรกรรมของชาวบา้น จุดเด่นส าคญัๆของฮโินกแิลนด ์ด้านหน้าเป็นเสาโทรอิแิบบเรยีวบุที่
จ าลองมาจากเสาโทรอิกิลางน ้าประตูใหญ่แห่งศาลเจา้อทิสคึุชมิะ เมื่อเขา้มาถงึดา้นหน้ากจ็ะพบซุม้ประตูโคมแดง
ขนาดใหญ่ ที่จ าลองมาจากซุ้มประตูคามินาริมงหรือฟุไรจิน -มงจากวัดอาซากุสะ ซึ่งใต้โคมแดงนั ้นมี
ประตมิากรรมมงักรแกะสลกั ซึง่ซุม้ประตูแห่งนี้เป็นซุม้ประตูมงคล เมื่อเดนิผ่านใต้โคมแดงไปแลว้สรา้งความเป็น

สริมิงคลใหต้วับุคคลนัน้ๆ    
เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 



น าท่านเดนิทางไปยงั สวนส้มธนาธร สวนสม้ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเรื่องของคุณภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบั
จนเรยีกไดว้่าเป็นความภูมใิจของ ชาวเมอืงฝาง เมอืงทีเ่ป็นต้นก าเนิดของสม้พนัธุส์ายน ้าผึง้นี้ กค็อื“สวนสม้ธนา

ธร”ซึ่งตอนนี้ได้มกีารพฒันาให้กลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ทัง้สวนส้มธนาธร 2 (บ้านลาน) และ สวนธนาธร 8 
(สวนท่าตอน) ใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกชม เลอืกชมิไดต้ามสะดวก เพราะความสวยงามงามของผลสม้ในเวลาตดิผล 
สสีนัของผลสม้ทีโ่ดดเด่นตดักบัใบสเีขยีว แซมสลบัดว้ยสดีอกไมน้านาพนัธุ ์จงึท าใหบ้รเิวณแปลงปลูกดูสวยงาม 
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสมัผัสบรรยากาศ ลมหนาวที่
เชยีงใหมอ่ยา่งมาก พืน้ทีโ่ดยรอบของบรเิวณสวนสม้ธนาธรทัง้ 2 แห่ง โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละววิทวิทศัน์ที่
งดงาม โดยเฉพาะในสวนธนาธร 8 (สวนท่าตอน) เราจะไดเ้หน็สายน ้ากกทีล่ดัเลาะพืน้ทีร่าบลุ่ม ซึง่เหมาะแก่การ
ชมววิและเกบ็ภาพประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ เราสามารถ เดนิทางท่องเทีย่วในสวนสม้แบบสบายๆ ดว้ยพาหนะทีช่ื่อ
ว่า“รถเรื่อ”ส าหรบัหมู่คณะ และ“รถกอล์ฟ”ที่ไวบ้รกิารส าหรบัคนที่ต้องการ ความเป็นส่วนตวั พรอ้มกบัผู้ดูแลที่
คอยใหค้ าแนะน า หรอืตอบปัญหาเกีย่วกบัการปลกูสม้ดว้ย 
น าท่านเดนิทางไปยงั น ้าพุร้อนฝาง ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตทิี่ม ีความน่าอศัจรรยอ์ยู่ในตวั ตรงที่เป็นบ่อน ้าพุรอ้นที่เกดิขึน้มาจากหนิรอ้นเหลวที่อยู่ใต้เปลอืกโลก 
(แมก็ม่า) ไหลแทรกมาตามช่องหนิขึ้นมาใกล้เปลอืกโลก ท าให้ชัน้หนิบรเิวณนัน้มอุีณหภูมสิูงขึ้น และเมื่อน ้า
บาดาลไหลผ่านชัน้หนิรอ้นดงักล่าว จงึท าใหอุ้ณหภูมขิองน ้านัน้สูงขึน้ตามไปดว้ย ท าใหเ้กดิแรงดนัมหาศาล และ
ดนัตวัเองผ่านรอยแยกของหนิแกรนิตขึน้มาบนพืน้ผวิโลก จนเกดิเป็นน ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มา โดยมไีอรอ้น เป็นควนั
ลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความรอ้นของน ้าในบ่อน ้าพุรอ้นนัน้มคีวามรอ้นสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซยีส
เลยทเีดยีว ส าหรบั บ่อน ้าพุรอ้นฝาง มมีากมายกว่า 50 บ่อ โดยตัง้กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปรอบๆ ภายในบรเิวณ
พืน้ทีท่ี่กว้างใหญ่กว่า 10 ไร่ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาตฯิ ไดพ้ฒันาพื้นทีใ่หม้คีวามสวยงามเขา้กบัธรรมชาต ิโดย
ท าทางเดนิดว้ยแนวหนิ เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วเดนิ เขา้ไปชมบ่อน ้าพุรอ้นไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 



เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ฝาง โมเดิรน์ หรือท่ีพกัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

DAY2 ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – ไร่ชา 2000ไร่ –ไร่สตอเบอรร่ีบา้นนอแล – 
ชมซากรุะ (ช่วงปลาย ธ.ค.- ต้นเดือน ม.ค.) -  ถนนคนเดินท่าแพ                                    (B/L/-) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ดอยอ่างขาง ดนิแดนแห่งความโรแมนตกิเทีย่วไดไ้ม่มเีบื่อ และครัง้หนึ่งในชวีติต้องหาโอกาส
มาเทีย่ว  เป็นอกีหนึ่งดอยยอดฮติทีแ่มเ้วลาจะผ่านไปเน่ินนานแค่ไหนกไ็มอ่าจท าใหก้ระแสการท่องเทีย่วดอยอ่าง
ขางลดลงไปไดเ้ลย ดอยอ่างขางตอบโจทยส์ าหรบันักท่องเทีย่วทีต่้องการมาสมัผสักบัอากาศหนาวเยน็ ชมแปลง
ดอกไมแ้ละพชืผกัเมอืงหนาวอนัสวยงาม ชมววิพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอก สมัผสัวถิชีวีติชาวไทยภูเขาที่มี
ความหลากหลายทางชาตพินัธุ ์และหากมาเทีย่วในช่วงต้น-กลางม.ค. ยงัไดข้องแถมชมดอกซากุระแทใ้นสถานี
เกษตรฯ รวมถงึดอกพญาเสอืโครง่บานทัว่ทัง้ดอยยิง่ช่วยเพิม่ความโรแมนตกิขึน้ไปอกีหลายเท่า  

หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงแห่งแรกของในหลวงรชักาลที่ 9 
จดัตัง้ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานีวจิยัและปลูกพชืเมอืงหนาวนานาพนัธุ์แทนการปลูกฝ่ินของชาวเผ่าต่างๆ ต่อมาได้
พฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคญัในช่วงฤดูหนาวของทุกปี และเปิดใหท้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้มาชมความสวยงาม
ของการจดัสวนไม้เมอืงหนาวและแปลงพืชผกัผลไม้ ใครชอบความงามหมู่มวลดอกไม้ต้องไม่พลาด เพราะ
ดอกไมเ้มอืงหนาวที่นี่จะปลูกหมุนเวยีนในทุกๆปี และแตกต่างกนัตามฤดูกาล นอกจากนี้ยงัมจีุดเทีย่วชมอื่น ๆ
ภายในสถานีฯ ที่น่าสนใจและแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมจีุดท่องเที่ยวหลกั คอื  สวนสมเดจ็ซึ่งตัง้อยู่
ดา้นหน้าทางเขา้ ตดิกนัคอืโรงเรอืนเพาะพนัธุกุ์หลาบ และเรอืนดอกไมต้ัง้อยูต่รงขา้มสวนสมเดจ็ ถดัไปบรเิวณใจ
กลางสถานี ฯ คอื สวน 80  สวนกุหลาบองักฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ รวมไปถงึ



ความงามของพระต าหนักท่ามกลางทศันียภาพในโครงการหลวง เรยีกได้ว่าเมื่อลมหนาวมาเมื่อไหร่ ใครๆก็
อยากมาเชค็อนิทีอ่่างขางแน่นอน 
น าท่านเดนิทางสู่ ไร่ชา 2000ไร่ ดอยอ่างขาง จ.เชยีงใหม่ เป็นหุบเขาเลก็ๆ มไีร่ชาสเีขยีวยาวเป็นขัน้บนัไดตาม
เนินเขา ดว้ยทศันียภาพของทะเลหมอก ท าใหท้ีน่ี่เปรยีบเหมอืนสายน ้าทีก่ าลงัไหลผ่านช่องเขา เหมาะกบัการมา
ชมิชาหอม ๆ ดื่มด ่ากบับรรยากาศธรรมชาต ิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ไร่สตอเบอรร่ีบ้านนอแล ไร่สตรอว์เบอรร์ีสุ่ด UNSEEN ที่หา้มพลาด ไร่แห่งนี้เป็น
ของโครงการหลวง ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นนอแล ความพเิศษของไรส่ตรอวเ์บอรร์ีแ่ห่งนี้ทีแ่ตกต่างจากไร่อื่นๆ คอืเป็นไร่
แบบขัน้บนัได กวา้งใหญ่สุดสายตา คลา้ยๆ ไร่ชาทีห่ลายคนคุน้เคย แม้ว่าทีไ่ร่นี้จะหา้มเกบ็ผลสตรอวเ์บอรร์ี ่แต่
ดว้ยทวิทศัน์ของแปลงสตรอวเ์บอรร์ี ่และภูเขาสลบัซบัซอ้นเบือ้หลงั รวมถงึทะเลหมอกยามเชา้ กช็่วยใหท้ีน่ี่เป็น
เหมอืนดัง่สวรรคเ์ลยทเีดยีว จากนัน้ท าท่านถ่ายรปู ดอกพญาเสือโคร่ง หรอื ซากรุะเมืองไทย ทีถ่อืว่าขึน้ชื่อใน
เรื่องของการเป็นแหล่งชมดอกไม้เมอืงหนาวนานาชนิด นอกจากนัน้ ที่นี่ยงัเป็นอีกหนึ่งแหล่งชมซากุระอัน
สวยงาม จุดเด่นของทีน่ี่ นอกจากจะมซีากุระไทยอย่างนางพญาเสอืโคร่งให้ชมไดต้ัง้แต่บนเส้นทางถนนทีจ่ะขึน้
ไปยงั ดอยอ่างขาง เพราะมตี้นนางพญาเสอืโคร่งปลูกไว้ตลอดสองขา้งทางแล้ว ยงัมตี้นซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่ น
ปลูกไวใ้หน้ักท่องเที่ยวไดช้มและถ่ายรูปกนัภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอกีดว้ย ** การบานของดอกพญา
เสอืโครง่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ** 

 จากนัน้ เดนิทางสู่ ถนนคนเดินท่าแพ (เปิดเฉพาะวนัอาทติย)์  ทีน่ี่มสีนิคา้ขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ เครื่องประดบั สนิค้าพืน้เมอืงพวกเครื่องเงนิ และนอกจากนี้ยงัเตม็ไปดว้ย ของอร่อย น่าทานมากมาย มี
รา้นน ้า รา้นขนม รา้นของกนิเล่น แซมไปกบับรรดารา้นคา้เตม็สองขา้งถนน (หากถนนท่าแพปิดขอสงวนสิทธ์ิ
พาไป SHOPPING ท่ีอ่ืนแทนเช่น ถนนววัลาย / กาดรินค า  / กาดหน้ามอ) 

เยน็ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมปางวิมาน เพลส รีโซเทล  หรือเทียบเท่า 

DAY3  วดัศรีสพุรรณ – ม่อนแจ่ม – SKY WALK  – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – I LOVE FLOWER 
FARM – ตลาดวโรรส -  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)                          
(B/L/-)                                                                                                                

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  



น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัทีม่ปีระวตักิาร
ก่อสรา้งมาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแก้ว กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนาง
สริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอ ามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วดัศรี

สุพรรณอาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอุีโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ทีช่าวชุมชนร่วมแรง
รว่มใจสบืสานเครือ่งเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนท าหตัถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม จุดชมววิหลกัๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มอียู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทวิเขา
สลบักนัไปไกลสุดลูกหูลูกตา อกีดา้นกจ็ะเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง ซึง่จะเปลีย่นพชืพรรณไปตาม
ฤดกูาล ในเขตมอ่นแจม่ จะมสีถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ SKYWALK ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ทีท่อดยาวเลาะ
ตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกสรอ้ยหงอนไก่สแีดงสดไปตลอดแนว ส่วน
ทีด่า้นล่างขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกคอสมอส สชีมพูสลบัขาว ก าลงัเบ่งบานสะพรัง่ รวมถงึดอกไมช้นิดอื่น ๆ ทีจ่ะ
ทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเรต็ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไป
ถ่ายรปูในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว จุดชมววิที่สามารถขึน้ไปสมัผสัลมหนาว ชมววิธรรมชาตทิี่



กว้างไกลสุดตา พร้อมเก็บภาพกบัดอกไม้นานาชนิด ชมไร่สตอร์วเบอร์รี ่เลอืกซื้อผลติภณัฑ์ชาวดอย เสื้อผ้า
พืน้เมอืง พชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว และการเล่นรถแรลลีแ่บบชาวดอยแสนสนุกทีไ่มค่วรพลาด แต่ปัจจุบนั ม่อนแจ่ม 
ปรบัโฉมใหม่มจีุดท่องเทีย่ว คอื ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว ไร่สตรอเบอรีป่ลายฟ้า สกายวอลม์่อนแจ่ม มรีา้นค้า 
รา้นอาหารขนาดเลก็ของชาวบา้นใหบ้รกิารถ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

น าท่านออกเดนิทางสู่  I LOVE FLOWER FARM สวนดอกไมท้ีฮ่อตฮติทีสุ่ดในตอนน้ี สวนดอกไมข้นาด 8 ไร ่
สะพรัง่ไปดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด ทัง้ดอกคตัเตอรส์ขีาวละมนุ ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส และดอก
มารก์าเรต็ สมีว่งอ่อนทีถ่่ายรปูมมุไหนกอ็อกมาสวย พเิศษ!! WELCOME SET 1 ชุด  

จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมอืงเชียงใหม ่
ถ่ายภาพกบั หุ่นฟางคงิคองยกัษ์ ทีอ่่างเกบ็น ้าหว้ยตงึเฒ่า สถานทีพ่กัผ่อนของชาวเชยีงใหม่ ทีส่รา้งความตื่นเต้น
และดงึดูดให้นักท่องเที่ยวเดนิทางมาถ่ายภาพหุ่นคงิคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวที่มภีูเขาเป็นฉากหลงั
อย่างไม่ขาดสาย มสีะพานไมไ้ผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงัมกีระท่อมกลางนา ซึง่เปิดใหบ้รกิารเป็นทีพ่กัอกี
ด้วย ภายในสถานที่ม ีหุ่นคงิคองยกัษ์ พ่อ แม่ ลูก พรอ้มหน้ากนัทัง้ครอบครวั  หุ่นตวัลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มี
ความสงู 4 เมตร   ตวัแม ่ มคีวามสงูกว่า 6 เมตรตัง้ชื่อว่า “แมข่วญั”   ตวัพ่อ  ชื่อ “พ่อโชคลาภ”  มคีวามสูงกว่า 8 
เมตร  ซึ่งแต่ละตวัจะมบีนัไดส าหรบัขึน้ไปถ่ายภาพกบัตวัคงิคองไดอ้กีดว้ย   แนะน าให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้า
ก่อนเทีย่งเพราะจะไดถ่้ายภาพหุ่นคงิคองไดแ้บบไม่ยอ้นแสง แต่ถ้ามาในช่วงเยน็กจ็ะไดส้มัผสับรรยากาศของทุ่ง
นาทีม่แีสงสทีองส่องกระทบ และสะพานไมไ้ผ่ท่ามกลางทุ่งนาส าหรบัเดนิเล่น ถ่ายภาพ  ตลอดเสน้ทางมกีารจดัจุด
ถ่ายภาพเก๋ๆ อยูห่ลายมมุ ทัง้ทีน่ัง่แบบลา้นนา หุ่นไล่กา และสะพานไมข้นาดเลก็กลางทุ่ง  

แวะซื้อของฝาก ตลาดวโรรส ให้ทุกท่านได้เลอืกซื้อของฝากพื้นเมอืงจากเชยีงใหม่ อาท ิไส้อัว่ น ้าพรกิหนุ่ม 
น ้าพรกิอ่อง แคบหม ูฯลฯ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่  

20.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) เทีย่วบนิที ่  
 VZ121 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



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

21.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
************************************************************************** 

 อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
12 – 14  กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
16 – 18 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
22 – 24 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 
26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 10,999 2,000 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
28 กมุภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 2564 8,999 2,000 

06 – 08 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
09 – 11 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
14 – 16 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
16 – 18 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
18 – 20 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
21 – 23 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
24 – 26 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
26 – 28 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
04 – 06 เมษายน 2564 10,999 2,000 
08 – 10 เมษายน 2564 8,999 2,000 

18 – 20 เมษายน 2564 8,999 2,000 
21 – 23 เมษายน 2564 8,999 2,000 

24 – 26 เมษายน 2564 8,999 2,000 
25 – 27 เมษายน 2564 8,999 2,000 

27 – 29 เมษายน 2564 8,999 2,000 
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

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



เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา

แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

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

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  



- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย
การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

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

วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม ่
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

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 อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 



(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตียง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่
นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



 


