
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22605 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

บินด้วยสายการบินไทยเวียตเจท็(VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ100 BKK(สวุรรณภมิู) – CNX(เชียงใหม่) 06.10 – 07.30 
VZ109 CNX(เชียงใหม่) – BKK(สวุรรณภมิู) 23.35 – 00.55 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 



 
 
ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 

เขม็/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 2 เขม็ / J&J 2เขม็ (ไม่
น้อยกว่า 14วนั) **ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 
DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรรภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – พิพิธภณัฑเ์ซรามิคธนบดี – วดัพระธาตุ

ดอยพระฌาน – วดัพระธาตลุ าปางหลวง           (–/L/D) 
03.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียตเจท็ โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียตเจท็เทีย่วบนิที ่VZ100 ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
07.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่  

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัล าปาง ใชเ้วลาประมาณ 1.30 – 2 ชัว่โมง 
น าท่านออกเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ซรามิคธนบดี ก่อตัง้โดย นายพนาสนิ ธนบดสีกุล ทายาทรุ่นที ่2 ของนายอี ้
(ซมิหยู) แซ่ฉิน วตัถุประสงค์ของการตัง้พพิธิภณัฑ์ก็เพื่อรกัษาเกียรติประวตัิของอาปาอี้ (ซมิหยู) แซ่ฉิน ต้น
ตระกูลธนบดสีกุล ผูค้น้พบแร่ดนิขาว และก่อตัง้โรงงานเซรามคิแห่งแรกของล าปาง ซึง่ไดร้วบรวมเรื่อง ราวและ
ต านาน  "ชามไก่แห่งธนบด"ี หนึ่งเดยีวทีย่งัคงอนุรกัษ์ประวตัศิาสตรแ์ห่ง  ความภาคภูมใิจใหส้มกบัทีล่ าปางเป็น 
เมอืงแห่งเซรามคิของประเทศไทยภาย นอกจากนี้ พพิธิภณัฑเ์ซรามคิธนบด ียงัคงความเป็น เอกลกัษณ์เฉพาะ 
เป็นตน้ ฉบบัและเป็นตน้ก าเนิดชามไก่ของนครล าปาง ซึง่มโีบราณสถานทีท่รงคุณค่าทีอ่ยู่ภายในพพิธิภณัฑแ์ห่ง
นี้ ไมว่่าจะเป็น เตามงักรโบราณ ชามตราไก่จิว๋ ชามตราไก่ทีย่งัคงผลติและวาดลวดลายแบบดัง้เดมิไวเ้ป็นอย่างดี 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ขนมจีนบฟุเฟ่ต ์ 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุล าปางหลวง เป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ ตามต านานกล่าวว่ามี
มา ตัง้แต่สมยั พระนางจามเทว ีในราวพุทธศตวรรษที ่20 ตอนปลายเป็นวดัไมท้ีส่มบูรณ์ทีสุ่ด แห่งหนึ่งของไทย 
งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ พระธาตุล าปางหลวงเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของคนปีฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลู
และเสรจ็ในปีฉลเูช่นกนั 

น าทุกท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตดุอยพระฌาน เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาอนัเงยีบสงบภูเขาทีเ่รยีกว่าดอย
พระฌาน  สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์และทศันียภาพที่สวยงามของอ าเภอแม่ทะ ซึ่งนอกจากตวัวดัจะมคีวาม
งดงามเป็นอยา่งยิง่แลว้ นกัท่องเทีย่วยงัสามารถมาชมพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ไดท้ีน่ี่และทางวดัยงั
ไดม้แีลนดม์ารก์ใหมน่ัน่คอื “พระพุทธรปูไดบุตส”ึ องคใ์หญ่โดดเด่นอยู่บนยอดเขา  พระพุทธรปูไดบุตสหึรอืหลวง
พ่อโตนี้มลีกัษณะคล้ายกบัพระไดบุตสแึห่งวดัโคโตคุ เมอืงคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่ น และที่เหน็องค์พระพุทธรูป
เป็นสอีอกฟ้าอมเขยีวกเ็กดิจากสนิมทองแดง หรอืการท าปฏกิริยิาทางเคมขีองทองแดงกบัสภาพอากาศ 



ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  AT HOME BOUTIQUE จ.ล าปาง หรือเทียบเท่า 

 

DAY2 NEKOEMON CAFE – วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร – วดัอโุมงค ์(สวนพทุธธรรม) – 
โครงการบา้นข้างวดั – วดัศรีสพุรรณ - ประตทู่าแพ            (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ ใชเ้วลาประมาณ 1.30 – 2 ชัว่โมง  
น าทุกท่านไปยงั NEKOEMON CAFE คาเฟ่น่ารกัสไตล์ญี่ปุ่ น บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ บรรยากาศในร้านร่มรื่น 
ภายในรา้นตกแต่งเหมอืนยกประเทศญี่ปุ่ นมาจ าลองบรรยากาศไว ้ ไม่ว่ามุมไหนๆของรา้นดูแทบจะไม่ออกเลย
ว่ามาเทีย่วเชยีงใหม่ ส าหรบัอาหารทีน่ี่เป็นสูตรแบบฉบบัญี่ปุ่ นโฮมเมดและยงัไดเ้ชฟจากไซตามะ มาเป็นคนคดั
สรรวตัถุดบิต่างๆเองดว้ย และรา้นน้ียงัมชีุดประจ าชาตญิีปุ่่ นใหเ้ช่าไวถ่้ายรปูเขา้กบับรรยากาศ  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากที่สุดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุ
ซึง่เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปนู และเมือ่เดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรง
แปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืง
เชยีงใหมไ่ดอ้ยา่งชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 
 
 
 



จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานที่มคีวามเก่าแก่ อยู่คู่เมอืงเชยีงใหม่
มากว่า 700 ปี ตัง้อยู่เชงิดอยสุเทพ วดัอุโมงค์เป็นวดัที่ส าคญัอกีแห่งของเชยีงใหม่ เป็นวดัทีร่่มรื่นและมขีนาด
กว้างขวาง ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์ ต่อมาในสมยัพญากอืนาโปรดให้
สรา้งอุโมงคข์ึน้ในบรเิวณวดั จติรกรรมฝาผนงัวดัอุโมงคใ์นส่วนทีเ่หลอืหลกัฐานใหช้มในปัจจุบนัอยู่บรเิวณเพดาน
โคง้ภายในอุโมงค ์ตวัอุโมงคต์ัง้อยู่บรเิวณต่อเนื่องกบัเจดยีท์างทศิเหนือ โดยหนัทางเขา้หลกัไปยงัทศิตะวนัออก
จ านวน 3 อุโมงคใ์นดา้นหน้า ซึง่อุโมงคก์ลาง (อุโมงคท์ี ่4) มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ซึง่สามารถเหน็ได ้เพยีง 3 อุโมงค์
เท่านัน้ คอื อุโมงค์ที ่1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเหน็ได้ อกีทัง้ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนังใน
อุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก  

 
พาท่านชม โครงการบ้านข้างวดั เป็นคอมมนูิตี้มอลลส์ไตล์พืน้เมอืง ตัง้อยู่ในซอยวดัอุโมงค ์โดยมคีุณบิก๊ เป็น
ผูอ้อกแบบและเป็นเจา้ของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคดิทีต่้องการสรา้งชุมชนทีม่วีถิชีวีติ มปีฏสิมัพนัธข์อง
คนในชุมชนคลา้ยกบัการอยู่ร่วมกนัของผูค้นในสมยัก่อน มกีารพึง่พาอาศยักนั ช่วยเหลอืกนั ดูแลซึง่กนัและกนั 
ภายในบรเิวณ “บ้านข้างวดั” จะมบี้านกึ่งไม้กึ่งปูนเปลอืย แบบ 2 ชัน้ สร้างให้เหมอืนบ้านในสมยัก่อน ตัง้อยู่



ล้อมรอบกนั ตกแต่งด้วยของเก่าดัง้เดมิ บ้านแต่ละหลงัก็จะเปิดเป็นรา้นขายของเแฮนเมด , ของตกแต่งบ้าน, 
รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ, งานไม,้ Bookoo studio Showroom งานคราฟทแ์ละงานเซรามกิ, Orn the Rose บา้น
และสตูดโิอ ของหญงิสาวทีร่กังานปักผา้, หอ้งสมดุเก๋ๆ เอาไวน้ัง่อ่านหนงัสอืชลิๆ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัที่มปีระวตักิาร
ก่อสรา้งมาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแก้ว กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนาง
สริยิสวด ีพระราชมารดามหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอ ามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วดัศรี
สุพรรณอาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า “วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอุีโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ทีช่าวชุมชนร่วมแรง
รว่มใจสบืสานเครือ่งเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนท าหตัถกรรมเครือ่งเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
น าท่านไปยงัจุดเชค็อนิไฮไลท์ของจงัหวดั ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมอืนมาไม่ถงึเชยีงใหม่ เป็นอกีจุดยอดนิยม
ส าหรบั นกัท่องเทีย่วมาถ่ายภาพเดนิผ่านฝงูนกพริาบทีบ่นิผ่านตวัไปมา หรอืแนบพงิองิก าแพงอฐิสสีม้และประตู
งามทีม่เีก่าแก่และมคีวามขลงั โดยเฉพาะในช่วงเชา้และเยน็ทีม่แีสงส่องกระทบลงมาบรเิวณก าแพง จะสวยงาม
มาก 



 
ค ่า อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROMENA GRAND HOTEL จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 
 

DAY3  ฮิโนกิแลนด ์– วดับ้านเด่น – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – ONE NIMMAN– ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                 (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านเดนิทางไปยงั ฮิโนกิแลนด ์หรือ ธีมพารก์ (THEME PARK) อาณาจกัรไมห้อมฮโินกแิห่งแรกและแห่ง
เดยีวในประเทศไทย บนพืน้ที่ 83 ไร่ ตัง้อยู่ในอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ พื้นที่โดยรอบโอบล้อมด้วย
ขุนเขา และพื้นทีเ่กษตรกรรมของชาวบ้าน จุดเด่นส าคญัๆของฮโินกแิลนด ์ดา้นหน้าเป็นเสาโทรอิแิบบเรยีวบุที่
จ าลองมาจากเสาโทรอิกิลางน ้าประตูใหญ่แห่งศาลเจา้อทิสคึุชมิะ เมื่อเขา้มาถงึดา้นหน้ากจ็ะพบซุม้ประตูโคมแดง
ขนาดใหญ่ ที่จ าลองมาจากซุ้มประตูคามินาริมงหรือฟุไรจิน -มงจากวัดอาซากุสะ ซึ่งใต้โคมแดงนั ้นมี
ประตมิากรรมมงักรแกะสลกั ซึง่ซุม้ประตูแห่งนี้เป็นซุท้ประตูมงคล เมื่อเดนิผ่านใต้โคมแดงไปแลว้สรา้งความเป็น
สริมิงคลใหต้วับุคคลนัน้ๆ  (รวมค่า) 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  



ทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดับ้านเด่น เป็นวดัที่ตัง้อยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนัน้เป็นถ ้าศกัสทิธิท์ี ่ชาวบ้านพากนั
นบัถอื จงึเรยีกวดันี้กนัว่า “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแลว้ ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ในเขต
เมอืง เก่าโบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชื่อวดันี้เตม็ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นต้นมา 
ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจ้าอาวาสได้ท าการบูรณะวดัขึ้นมาใหม่ ให้มคีวาม วิจติรงดงาม
ตระการตาด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยล้านนา จุดเด่นของวดันี้อยู่ที่สิง่ปลูกสร้างที่มคีวามสวยงาม วิจติร
ตระการตา ซึง่ครบูาเทอืงมคีวาม ตัง้ใจ ว่าจะใหเ้ป็น ศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึ

คนเขา้วดัเพื่อการขดัเกลาจติใจ ใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  

น าท่านเชค็อนิที ่AIR DIAMOND CAFE & HOTEL รา้นกาแฟบนเครื่องบนิแห่งแรกของเชยีงใหม่ แลนดม์ารก์
แห่งใหม่ในอ าเภอแม่แตง รา้นกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบนิทีน่ าเครื่องบนิ AIRBUS A330-300 ล าใหญ่ ของการบนิ
ไทยทีป่ลดระวางแลว้มาดดัแปลงเป็นรา้นกาแฟ จ าลองบรรยากาศบนเครื่องมาใหเ้ราไดน้ัง่จบิกาแฟถ่ายรปูสวยๆ 
ใหห้ายคดิถงึการนัง่เครือ่ง 

จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอื
การรือ้ฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ใหก้ลบัมา
เปลีย่มชวีติชวีาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหมท่ีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 



ค ่า อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่

23.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ เทีย่วบนิที ่ VZ109 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

00.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

01 – 03 กมุภาพนัธ ์2565 6,999 2,500 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

08 – 10 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2565 6,999 2,500 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2565 6,999 2,500 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2565 5,999 2,500 



25 – 27 กมุภาพนัธ ์2565 6,999 2,500 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

01 – 03 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

02 – 04 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

04 – 06 มีนาคม 2565 6,999 2,500 

06 – 08 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

09 – 11 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

10 – 12 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

12 – 14 มีนาคม 2565 6,999 2,500 

15 – 17 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

16 – 18 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

19 – 21 มีนาคม 2565 6,999 2,500 

20 – 22 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

22 – 24 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

24 – 26 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

25 – 27 มีนาคม 2565 6,999 2,500 

28 – 30 มีนาคม 2565 5,999 2,500 

29 – 31 มีนาคม 2565 5,999 2,500 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 
ข้อส าคญั  

- ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึน้อยู่กบันโยบายของ

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

ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโค
วิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

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

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใช้วลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลด
เพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

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

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่
รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- 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 

 
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 ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 500 บาท  



 
เง่ือนไขการจอง 
- ช าระเต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณา

ช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิาก
ไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท า
จองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจาก
ทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
  

หมายเหต ุ 
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

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

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



 


