
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21984 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิไทยเวยีดเจท็ (VZ) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 
VZ110 BKK(สวุรรณภมู)ิ – CNX (เชยีงใหม)่ 08.35 – 09.45 
VZ121 CNX(เชยีงใหม)่ – BKKสวุรรณภมู)ิ 20.20 – 21.40 

**ไมร่วมน้า้หนกักระเปา๋สา้หรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 
**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบนิ** 

 



 
 
 ผู้ที่เดนิทาง จะต้องไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี้ : SINOVAC 2 เข็ม / SINOPHARM 2 เข็ม / MODERNA 2 เข็ม / PFIZER 
2 เ ข็ ม  /  SPUTNIK V 2 เ ข็ ม  /  SINOVAC + ASTRAZENECA 2  เ ข็ ม  /  ASTRAZENECA 1 เ ข็ ม  /  J&J 1 เ ข็ ม                                       
(ไม่น้อยกว่า 14 วัน) 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลักฐานการจอง** 
 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่– วดัพระธาตดุอยสเุทพ – อนสุาวรยีค์รบูาศรวีชิยั – หว้ยตงึเฒา่ 

–  สวนดอกไมแ้มร่มิ –  ประตทูา่แพ                                    (–/L/D) 
06.00 คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีดเจท็ โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ 

คอยให้การต้อนรับ อา้นวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยให้
คา้แนะนา้มาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

 *กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากต้องใชเ้วลาในการเชค็อนิ สายการบนิจะปดิใหท้า้การเชค็อนิ
ก่อนเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง* 

08.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ110 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 
 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบนิ** 

  **ไมร่วมน้า้หนกักระเปา๋สา้หรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น้า้หนกักระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 
ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

09.45 เดินทางถึง ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่  
    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และท้าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
น้าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตดุอยสเุทพ เป็นวัดที่มีความส้าคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันได
นาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วย
ทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีก
แห่งหนึ่งด้วย 

 เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิด-19 ท่ีได้รบัการ
รบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
 **เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลงทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทราบอีก
ครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 

 



 
จากนั้นน้าทุกท่านออกเดินทางสักการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนีย
บุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบ
ภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และที่ส้าคัญครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาว
เหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทาง 
ขึ้นดอยสุเทพ ที่ท้าให้เรามีโอกาสได้ขึ้นไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิ่นอายแห่งอารยธรรมล้านนาในทุกวันนี้ 
นอกจากนี้หลายคนยังเชื่อกันว่า เพียงได้มาไหว้ครูบาศรีวิชัยก็เสมือนได้กราบสักการะพระบรมธาตุเลยทีเดียว 

 



เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น้าท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับ หุ่น
ฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน้้าห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาเป็นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มี
สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยังมีกระท่อมกลางนา ซึ่งเปิดให้บริการเป็นที่พักอีกด้วย ภายในสถานที่มี 
หุ่นคิงคองยักษ์ พ่อ แม่ ลูก พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว  หุ่นตัวลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มีความสูง 4 เมตร   ตัวแม่  มี
ความสูงกว่า 6 เมตรตั้งชื่อว่า “แม่ขวัญ”   ตัวพ่อ ชื่อ “พ่อโชคลาภ”  มีความสูงกว่า 8 เมตร  ซึ่งแต่ละตัวจะมีบันได
ส้าหรับขึ้นไปถ่ายภาพกับตัวคิงคองได้อีกด้วย  แนะน้าให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะได้ถ่ายภาพหุ่นคิง
คองได้แบบไม่ย้อนแสง แต่ถ้ามาในช่วงเย็นก็จะได้สัมผัสบรรยากาศของทุ่งนาที่มีแสงสีทองส่องกระทบ และสะพานไม้ไผ่
ท่ามกลางทุ่งนาส้าหรับเดินเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเส้นทางมีการจัดจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทั้งที่นั่งแบบล้านนา หุ่น
ไล่กา และสะพานไม้ขนาดเล็กกลางทุ่ง 

 
น้าท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อื่นๆใน อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณีที่สวนมีการปิดให้บริการหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ การบานของ
ดอกไม้ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง ดอกคัตเตอร์ และดอกไม้อื่นๆ
ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ชมตลอดช่วงฤดูกาล 

 



น้าท่านไปยังจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยมส้าหรับ
 นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงก้าแพงอิฐสีส้มและประตูงามที่
มีเก่าแก่และมีความขลัง  

 
ค่้า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า 
 
DAY 2 เจดยีค์ู ่– น้า้ตกวชริธาร – ตลาดมง้ – วดัพระธาตศุรจีอมทองวรวหิาร                              (B/L/-) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอืรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณหีอ้งอาหารไมเ่ปดิใหบ้รกิาร 
 น้าท่านเดนิทางสู่ เจดยีค์ู่ “พ่อและแม่” พระมหาธาตเุจดยีน์ภเมทนดีล องค์สีน้้าตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดใน

ประเทศไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตเุจดยีน์ภพลภมูสิริิ องค์สีม่วงอมชมพู ซึ่งสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสก
นิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ.2530 และพระมหาธาตเุจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ.2534  



 
 
น้าท่านเดินทางสู่ น้้าตกวชิรธาร เป็นน้้าตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้้าตกอยู่สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 
750 เมตร น้้าจะดิ่งจากผา ด้านบน ตกลงสู่แอ่งน้้าเบื้องล่าง ในช่วงที่มีน้้ามากละอองน้้าจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณ
รู้สึกได้ถึงความเย็นและชุ่มชื้น สะพานไม้ ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานั้นจะเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลาในฤดูน้้ามากแต่หาก
เดิน เข้าไปจนสุดจากจุดนั้นจะได้สัมผัสกับ ความงาม ของน้้าตก มากที่สุดตรงข้ามน้้าตกจะมีหน้าผาสูงชัน เรียกว่า ผา
ม่อนแก้วหรือในภายหลังเรียกว่า ผาแว่นแก้ว ฤดูการท่องเที่ยว น้้าตกวชิรธาร สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู ช่วงที่เหมาะสม
มากที่สุดคือ ฤดูหนาว 



 
เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ บริเวณ กม.32 ตรงข้ามปากทางแยกขึ้นพระต้าหนักดอยผาตั้งหรือที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า กาดม้งดอยอินทนนท์ จะมีชาวบ้านเผ่าม้งแต่งชุดพื้นเมืองตามสไตล์นั่งขายของกันตั้งแต่เช้าตรู่
จนถึงค่้าของที่น้ามาขายก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเช่น ลูกพับ สตรอว์เบอรี่ ผักยอดฝักแม้ว เสาวรส สาลี่ แอปเปิ้ล อะ
โวคาโด้ ไวน์ผลไม้ น้้าผึ้งป่า เสื้อผ้าพื้นเมือง ฯลฯ ของทานเล่นก็เช่น ถั่ว แมคคาดีเมีย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

 
จากนั้นน้าท่านชม วัดพระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 
2 ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร วัดพระธาตุ
ศรีจอมทองวรวิหาร เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้ง เป็นเนินดินสูง 
ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราว พุทธ



ศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ใน
สมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ 

 
ค่้า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า 
 
DAY 3 วดัเจด็ลนิ –  วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร –  VERSAILLES DE FLORE – พระธาตดุอยคา้ – วดัอโุมงค ์– ทา่อากาศ

นานาชาตเิชยีงใหม ่– กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                            (B/L/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอืรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณหีอ้งอาหารไมเ่ปดิใหบ้รกิาร 
 ท้าท่านออกเดินทางไปสู ่วดัเจด็ลนิ เป็นวดัขนาดไม่ใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้ประตูเชียงใหม ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 

2060  ตามประวตัิกล่าวว่า กษัตริย์ราชวงศ์มังรายก่อนจะขึ้นเสวยราชย์ทุกพระองค์ จะเสด็จมาประกอบพิธีสรง
น้้าพุทธาภิเษก ณ หนองน้้าวัดเจ็ดลิน ซึ่งจะมรีางน้้า เรียกว่า “ลิน” ท้าดว้ยทองค้า หลั่งน้้าพุทธาภิเษกจากสุวรรณ
หอยสังข์ หล่อลงรางลินท้าด้วยค้าทั้ง 7 เพื่อสรงพระวรกาย แล้วจึงเปลี่ยนเครื่องทรงกษัตริย์ขึ้นเสวยราชย์ ภายในวัด
จะมี “สะพานโต่วะ” จะเปน็สะพานไม้ไผ่ที่ใช้ข้ามบึงบัว เป็นบัวกระด้ง หรือ บัววิกตอเรียขนาดใหญ่ สองข้างทางของ
สะพานไม้ไผ่จะประดับด้วยรม่ และ โคมไฟแบบล้านนา 

 
 
 



น้าทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดส้าคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ 
(พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันใน
ชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง 
มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ้า ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่เมือง ทาง
ราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมา
สรงน้้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต 

 
น้าท่านออกเดินทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล์ นีโอ เรเนสซองค์ แห่งเดียวใน
เชียงใหม่ ที่มีกลิ่นอายของความ VINTAGE ผสมผสานกันอย่างลงตัว เปรียบเสมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมือง
เชียงใหม่ พร้อมดื่มด่้ากับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพันธุ์ ได้ฟีลนั่งจิบชา ชิมเค้ก ริมสระน้้า และ
เดินเล่นแบบเจ้าหญิงท่ามกลางพระราชวังแวร์ซายอันร่มรื่น 

 
 
 
เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 



น้าท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค้า แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน 
และเป็นวัดที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญ
ชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 
ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น และยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้ก้าหนดพื้นที่
ทางสายตา ก่อนที่จะน้าเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลประการนี้การบินไทยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยบูรณะวัด 

 
จากนั้นน้าทุกท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 
700 ปี ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ เป็นวัดที่ส้าคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ ที่ร่มรื่น ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธ
ศาสนาแบบลังกาวงศ์ ต่อมาในสมัยพญากือนาโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบริเวณวัด จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ใน
ส่วนที่เหลือหลักฐานให้ชมในปัจจุบันอยู่บริเวณเพดานโค้งภายในอุโมงค์ ตัวอุโมงค์ตั้งอยู่บริเวณต่อเนื่องกับเจดีย์ทาง
ทิศเหนือ โดยหันทางเข้าหลักไปยังทิศตะวันออกจ้านวน 3 อุโมงค์ในด้านหน้า ซึ่งอุโมงค์กลาง (อุโมงค์ที่ 4) มีขนาด
ใหญ่ที่สุด ซึ่งสามารถเห็นได้ เพียง 3 อุโมงค์เท่านั้น คือ อุโมงค์ที่ 1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเห็นได้ อีกทั้ง
ภาพหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังในอุโมงค์มีสภาพลบเลือนไปมาก 

 
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

20.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดย สายการบนิไทยเวยีดเจ็ท เที่ยวบนิที ่ VZ121  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง 20 นาที   



 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 
 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบนิ** 

  **ไมร่วมน้า้หนกักระเปา๋สา้หรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น้า้หนกักระเปา๋หรอือพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 
ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้้า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

21.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

***************************************************************************** 
อัตราค่าบริการ   

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

11 – 13 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 
13 – 15 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 
16 – 18 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 
22 – 24 พฤศจกิายน 2564 7,999 2,000 
27 – 29 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

30 พฤศจิกายน – 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 

 
** ไมม่รีาคาเดก็ สา้หรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการทา้กรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 
 
 
 
 



ข้อส้าคัญ  
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่้ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ 

(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 
- ราคาทัวร์ เป็นราคาส้าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษิทัจะคา้นงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เปน็สา้คญั หากกรณทีีจ่า้เปน็จะตอ้งมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เงื่อนไขและข้อจ้ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดย เป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้
นักท่องเทีย่วจะตอ้งมคีวามพร้อมทีจ่ะทา้ตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบยีน
ต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์  (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

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

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (น้าเที่ยวตามรายการ) 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเปน็เตียงเสริม 1 ทา่น) 

ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามรายการที่ระบเุตม็ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน็เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
ค้านึงถึงประโยชนข์องลูกค้าเป็นส้าคัญ ทางบริษทัไม่มนีโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 



- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันทีอ่อกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่
รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 
- ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มัดจ้าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส้าเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง เช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาช้าระเงินมัดจ้าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท้าการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
หากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้า
จองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพี
เรียดมีที่นั่งจ้ากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช้าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก้าหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 



- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ ละจังหวัด หรือการ

ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค้าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ้านาจในการตัดสินใจหรือให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯก้ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน
เดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้ง
แรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ  

- หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

 
**เมือ่ทา่นชา้ระเงนิคา่ทวัรใ์ห้กบัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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