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

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

** ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  
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DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) –  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – วดับ้านเด่น – ฮิโนกิแลนด ์– สวนส้มธนาธร 
– น ้าพรุ้อนฝาง                                                                                                           (-/L/D)                                                                                                                                                                         

04.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิูชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET 
(VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั 
และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.10  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) เทีย่วบนิ
ที ่VZ100 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

07.30   เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  
08.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ 

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------- 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 
 น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู ่วดับ้านเด่น เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บนเนินเตีย้ๆ และใตเ้นินนัน้เป็นถ ้าศกัสทิธิท์ี ่ชาวบา้นพากนันบัถอื จงึ

เรยีกวดันี้กนัว่า “วดับา้นเด่น” นอกจากจะแวดลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแลว้ ทีต่ ัง้ของวดัยงัอยู่ในเขตเมอืง เก่าโบราณที่
เรยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชื่อวดันี้เตม็ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบา
เทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวดัขึ้นมาใหม่ ใหม้คีวาม วจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะ สถาปัตยกรรมไทย
ลา้นนา จุดเด่นของวดันี้อยู่ทีส่ ิง่ปลูกสรา้งทีม่คีวามสวยงาม วจิติรตระการตา ซึง่ครบูาเทอืงมคีวาม ตัง้ใจ ว่าจะใหเ้ป็น ศาสน
สถานที่งดงาม แฝงด้วยคตธิรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวดัเพื่อการขดัเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พกัผ่อนทางจติใจ
มากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา โดยภายในวดัประกอบไปดว้ย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กุฏิ
ไม้สกัทองทรงล้านนา พระวหิาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระส าคญัๆของไทย (องค์จ าลอง) และด้วยความที่ครู
บาเทอืงเป็นพระที่มปีฏปิทาจงึ ได้รบัความเลื่อมใสศรทัธา จากผู้คนทัว่ไป ร่วมถวายปัจจยัสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่
สวยงามและยิง่ใหญ่และกลายเป็นทีรู่จ้กัในเวลาไม่นาน   
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  น าท่านเดนิทางไปยงั ฮิโนกิแลนด์ หรือ ธีมพารก์ (THEME PARK) อาณาจกัรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย บนพื้นที่ 83 ไร่ ตัง้อยู่ในอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ พื้นที่โดยรอบโอบล้อมด้วยขุนเขา และพื้นที่
เกษตรกรรมของชาวบา้น จุดเด่นส าคญัๆของฮโินกแิลนด ์ดา้นหน้าเป็นเสาโทรอิแิบบเรยีวบุทีจ่ าลองมาจากเสาโทรอิกิลาง
น ้าประตูใหญ่แห่งศาลเจ้าอทิสคึุชมิะ เมื่อเขา้มาถงึดา้นหน้าก็จะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ ทีจ่ าลองมาจากซุ้มประตู
คามนิารมิงหรอืฟุไรจิน-มงจากวดัอาซากุสะ ซึ่งใต้โคมแดงนัน้มปีระติมากรรมมงักรแกะสลกั ซึ่งซุ้มประตูแห่งนี้เป็นซุ้ ม
ประตูมงคล เมื่อเดนิผ่านใตโ้คมแดงไปแลว้สรา้งความเป็นสริมิงคลใหต้วับุคคลนัน้ๆ    

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดนิทางไปยงั สวนส้มธนาธร สวนสม้ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเรื่องของคุณภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบัจนเรยีก
ไดว้่าเป็นความภูมใิจของ ชาวเมอืงฝาง เมอืงทีเ่ป็นต้นก าเนิดของสม้พนัธุ์สายน ้าผึง้นี้ กค็อื“สวนสม้ธนาธร”ซึ่งตอนนี้ได้มี
การพฒันาใหก้ลายเป็นแหล่ง ท่องเทีย่ว ทัง้สวนสม้ธนาธร 2 (บา้นลาน) และ สวนธนาธร 8 (สวนท่าตอน) ใหน้กัท่องเทีย่ว
เลอืกชม เลอืกชมิไดต้ามสะดวก เพราะความสวยงามงามของผลสม้ในเวลาตดิผล สสีนัของผลสม้ทีโ่ดดเด่นตดักบัใบสเีขยีว 
แซมสลบัดว้ยสดีอกไมน้านาพนัธุ์ จงึท าใหบ้รเิวณแปลงปลูกดูสวยงาม กลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีไ่ดร้บัความนิยมของ
นักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปสมัผสับรรยากาศ ลมหนาวที่เชยีงใหม่อย่างมาก พื้นที่โดยรอบของบรเิวณสวนสม้ธนาธรทั ้ง 2 
แห่ง โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตแิละววิทวิทศัน์ทีง่ดงาม โดยเฉพาะในสวนธนาธร 8 (สวนท่าตอน) เราจะไดเ้หน็สายน ้ากกที่
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ลดัเลาะพืน้ทีร่าบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การชมววิและเกบ็ภาพประทบัใจเป็นอย่างยิง่ เราสามารถ เดนิทางท่องเทีย่วในสวนส้ม
แบบสบายๆ ดว้ยพาหนะทีช่ื่อว่า“รถเรื่อ”ส าหรบัหมู่คณะ และ“รถกอลฟ์”ทีไ่วบ้รกิารส าหรบัคนทีต่อ้งการ ความเป็นสว่นตวั 

พรอ้มกบัผูด้แูลทีค่อยใหค้ าแนะน า หรอืตอบปัญหาเกีย่วกบัการปลูกสม้ดว้ย 
น าท่านเดนิทางไปยงั น ้าพุร้อนฝาง ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาตดิอยผ้าห่มปกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ม ี
ความน่าอศัจรรย์อยู่ในตวั ตรงที่เป็นบ่อน ้าพุร้อนที่เกดิขึ้นมาจากหนิร้อนเหลวที่อยู่ใต้เปลอืกโลก (แมก็ม่า) ไหลแทรกมา
ตามช่องหนิขึ้นมาใกลเ้ปลอืกโลก ท าใหช้ัน้หนิบรเิวณนัน้มอีุณหภูมสิูงขึ้น และเมื่อน ้าบาดาลไหลผ่านชัน้หนิร้อนดงักล่าว 
จงึท าใหอุ้ณหภูมขิองน ้านัน้สูงขึ้นตามไปดว้ย ท าใหเ้กดิแรงดนัมหาศาล และดนัตวัเองผ่านรอยแยกของหนิแกรนิตขึ้นมา
บนพืน้ผวิโลก จนเกดิเป็นน ้าพุรอ้นพุง่ขึน้มา โดยมไีอรอ้น เป็นควนัลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึง่ความรอ้นของน ้าในบ่อน ้าพุ
รอ้นนัน้มคีวามรอ้นสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว ส าหรบั บ่อน ้าพุรอ้นฝาง มมีากมายกว่า 50 บ่อ โดยตัง้
กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปรอบๆ ภายในบรเิวณพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 10 ไร่ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาตฯิ ได้พฒันาพื้นที่ให้มี
ความสวยงามเขา้กบัธรรมชาต ิโดยท าทางเดนิดว้ยแนวหนิ เพือ่ใหน้กัท่องเทีย่วเดนิ เขา้ไปชมบ่อน ้าพุรอ้นไดอ้ย่างใกลช้ิด 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ฝาง โมเดิรน์ หรือท่ีพกัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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DAY2 ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – ไร่ชา 2000ไร่ –ไร่สตอเบอรรี่บ้านนอแล – ชมซากรุะ 
(ช่วงปลาย ธ.ค.- ต้นเดือน ม.ค.) -  ถนนคนเดินท่าแพ                                    (B/L/-) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ดอยอ่างขาง ดนิแดนแห่งความโรแมนตกิเที่ยวได้ไม่มเีบื่อ และครัง้หนึ่งในชวีติต้องหาโอกาสมาเทีย่ว  
เป็นอกีหนึ่งดอยยอดฮติทีแ่มเ้วลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนกไ็ม่อาจท าใหก้ระแสการท่องเทีย่วดอยอ่างขางลดลงไปไดเ้ลย 
ดอยอ่างขางตอบโจทยส์ าหรบันักท่องเทีย่วที่ต้องการมาสมัผสักบัอากาศหนาวเยน็ ชมแปลงดอกไมแ้ละพชืผกัเมอืงหนาว
อนัสวยงาม ชมววิพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอก สมัผสัวถิชีวีติชาวไทยภูเขาทีม่คีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ์ และหาก
มาเทีย่วในช่วงต้น-กลางม.ค. ยงัไดข้องแถมชมดอกซากุระแทใ้นสถานีเกษตรฯ รวมถงึดอกพญาเสอืโคร่งบานทัว่ทัง้ดอย
ยิง่ช่วยเพิม่ความโรแมนตกิขึน้ไปอกีหลายเท่า  

หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงแห่งแรกของในหลวงรชักาลที ่9 จดัตัง้ขึน้เพื่อ
ใชเ้ป็นสถานีวจิยัและปลูกพชืเมอืงหนาวนานาพนัธุแ์ทนการปลูกฝ่ินของชาวเผ่าต่างๆ ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ที่ส าคญัในช่วงฤดูหนาวของทุกปี และเปิดให้ทกัท่องเที่ยวได้เข้ามาชมความสวยงามของการจดัสวนไม้เมอืงหนาวและ
แปลงพชืผกัผลไม ้ใครชอบความงามหมู่มวลดอกไมต้้องไม่พลาด เพราะดอกไมเ้มอืงหนาวทีน่ี่จะปลูกหมุนเวยีนในทุกๆปี 
และแตกต่างกนัตามฤดกูาล นอกจากนี้ยงัมจุีดเทีย่วชมอื่น ๆภายในสถานีฯ ทีน่่าสนใจและแวะถ่ายภาพไดต้ลอดทุกจุด แต่
จะมจุีดท่องเที่ยวหลกั คอื  สวนสมเดจ็ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าทางเข้า ตดิกนัคอืโรงเรอืนเพาะพนัธุ์กุหลาบ และเรอืนดอกไม้
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ตัง้อยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จ ถดัไปบรเิวณใจกลางสถานี ฯ คอื สวน 80  สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็น
ร้านอาหารและร้านกาแฟ รวมไปถงึความงามของพระต าหนักท่ามกลางทศันียภาพในโครงการหลวง เรยีกได้ว่าเมื่อลม
หนาวมาเมื่อไหร่ ใครๆกอ็ยากมาเชค็อนิทีอ่่างขางแน่นอน 
น าท่านเดนิทางสู่ ไร่ชา 2000ไร่ ดอยอ่างขาง จ.เชยีงใหม่ เป็นหุบเขาเล็กๆ มไีร่ชาสเีขยีวยาวเป็นขัน้บนัไดตามเนินเขา 
ดว้ยทศันียภาพของทะเลหมอก ท าใหท้ีน่ี่เปรยีบเหมอืนสายน ้าทีก่ าลงัไหลผ่านช่องเขา เหมาะกบัการมาชมิชาหอม ๆ ดื่ม
ด ่ากบับรรยากาศธรรมชาต ิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ไร่สตอเบอรร่ีบ้านนอแล ไร่สตรอวเ์บอรร์ีสุ่ด UNSEEN ทีห่า้มพลาด ไร่แห่งนี้เป็นของโครงการ
หลวง ตัง้อยู่ในหมู่บา้นนอแล ความพเิศษของไร่สตรอวเ์บอร์รีแ่ห่งนี้ที่แตกต่างจากไร่อื่นๆ คอืเป็นไร่แบบขัน้บนัได กวา้ง
ใหญ่สุดสายตา คลา้ยๆ ไร่ชาทีห่ลายคนคุน้เคย แม้ว่าทีไ่ร่นี้จะหา้มเก็บผลสตรอวเ์บอรร์ี ่แต่ดว้ยทวิทศัน์ของแปลงสตรอว์
เบอร์รี่ และภูเขาสลบัซบัซ้อนเบื้อหลงั รวมถงึทะเลหมอกยามเช้า ก็ช่วยให้ที่นี่เป็นเหมอืนดัง่สวรรค์เลยทเีดียว จากนัน้
ท าท่านถ่ายรูป ดอกพญาเสือโคร่ง หรอื ซากรุะเมืองไทย ทีถ่อืว่าขึน้ชื่อในเรื่องของการเป็นแหล่งชมดอกไมเ้มอืงหนาว
นานาชนิด นอกจากนัน้ ที่นี่ยงัเป็นอีกหนึ่งแหล่งชมซากุระอันสวยงาม จุดเด่นของที่นี่ นอกจากจะมีซากุระไทยอย่าง
นางพญาเสอืโคร่งใหช้มไดต้ัง้แต่บนเสน้ทางถนนทีจ่ะขึน้ไปยงั ดอยอ่างขาง เพราะมตีน้นางพญาเสอืโคร่งปลูกไวต้ลอดสอง
ขา้งทางแลว้ ยงัมตีน้ซากุระแท้ๆ  จากญีปุ่่ นปลูกไวใ้หน้กัท่องเทีย่วไดช้มและถ่ายรูปกนัภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอกี
ดว้ย ** การบานของดอกพญาเสอืโคร่งขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** 

 จากนัน้ เดนิทางสู่ ถนนคนเดินท่าแพ (เปิดเฉพาะวนัอาทติย์)  ที่นี่มสีนิค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 
เครื่องประดบั สนิคา้พืน้เมอืงพวกเครื่องเงนิ และนอกจากนี้ยงัเตม็ไปดว้ย ของอร่อย น่าทานมากมาย มรีา้นน ้า รา้นขนม 
ร้านของกนิเล่น แซมไปกบับรรดาร้านค้าเต็มสองขา้งถนน (หากถนนท่าแพปิดขอสงวนสิทธ์ิพาไป SHOPPING ท่ีอ่ืน
แทนเช่น ถนนววัลาย / กาดรินค า  / กาดหน้ามอ) 

เยน็ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมปางวิมาน เพลส รีโซเทล  หรือเทียบเท่า 
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DAY3  วดัศรีสุพรรณ – ม่อนแจ่ม – SKY WALK  – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – I LOVE FLOWER FARM – 
ตลาดวโรรส -  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – กรงุเทพ(สวุรรณภมิู)                          (B/L/-)                                                                                                                

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าทุกท่านเดนิทางสู ่วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัทีม่ปีระวตักิารก่อสร้างมา
ตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแกว้ กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระราชมารดา
มหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอ ามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วัดศรสีุพรรณอาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า 
“วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอีุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ทีช่าวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสานเครื่องเงนิชุมชนววัลาย ซึ่งเป็น
ชุมชนท าหตัถกรรมเครื่องเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม จุดชมววิหลกัๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มอียู่สองดา้น ดา้นหนึ่งเป็นทวิเขาสลบักนัไปไกล
สุดลูกหูลูกตา อกีดา้นกจ็ะเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพชืพรรณไปตามฤดูกาล ในเขตม่อนแจ่ม 
จะมสีถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ SKYWALK ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา ความยาวกว่า 
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200 เมตร สองขา้งทางประดบัด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สแีดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มทีุ่งดอกคอ
สมอส สีชมพูสลับขาว ก าลังเบ่งบานสะพรัง่ รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอก
บานไม่รูโ้รย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเรต็ ฯลฯ ซึง่เราสามารถลงไปถ่ายรปูในทุ่งดอกไมไ้ดแ้บบใกลช้ดิ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว จุดชมววิทีส่ามารถขึน้ไปสมัผสัลมหนาว ชมววิธรรมชาตทิีก่ว้างไกลสุด
ตา พรอ้มเกบ็ภาพกบัดอกไมน้านาชนิด ชมไร่สตอรว์เบอรร์ี ่เลอืกซือ้ผลติภณัฑช์าวดอย เสือ้ผา้พืน้เมอืง พชืผกัผลไมเ้มอืง
หนาว และการเล่นรถแรลลีแ่บบชาวดอยแสนสนุกทีไ่ม่ควรพลาด แต่ปัจจุบนั ม่อนแจ่ม ปรบัโฉมใหม่มจุีดท่องเทีย่ว คอื ทุ่ง
ดอกไมไ้ร่ดอกลมหนาว ไร่สตรอเบอรีป่ลายฟ้า สกายวอลม่์อนแจ่ม มรีา้นคา้ รา้นอาหารขนาดเลก็ของชาวบา้นใหบ้รกิารถ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าท่านออกเดนิทางสู ่ I LOVE FLOWER FARM สวนดอกไมท้ีฮ่อตฮติทีสุ่ดในตอนน้ี สวนดอกไมข้นาด 8 ไร่ สะพรัง่ไป
ดว้ยหมู่มวลดอกไมห้ลากหลายชนิด ทัง้ดอกคตัเตอรส์ขีาวละมุน ดอกลาเวนเดอรส์ม่ีวงสดใส และดอกมารก์าเรต็ สม่ีวง
อ่อนทีถ่่ายรูปมุมไหนกอ็อกมาสวย พเิศษ!! WELCOME SET 1 ชุด  

จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมอืงเชยีงใหม่ ถ่ายภาพกบั 
หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่อ่างเก็บน ้ าห้วยตึงเฒ่า สถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาถ่ายภาพหุ่นคงิคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขาเป็นฉากหลงัอย่างไม่ขาดสาย มสีะพาน
ไมไ้ผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงัมกีระท่อมกลางนา ซึง่เปิดใหบ้รกิารเป็นทีพ่กัอกีดว้ย ภายในสถานทีม่ ีหุ่นคงิคองยกัษ์ 
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พอ่ แม่ ลูก พรอ้มหน้ากนัทัง้ครอบครวั  หุ่นตวัลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มคีวามสงู 4 เมตร   ตวัแม่  มคีวามสงูกว่า 6 เมตรตัง้
ชื่อว่า “แม่ขวญั”   ตวัพ่อ  ชื่อ “พ่อโชคลาภ”  มคีวามสูงกว่า 8 เมตร  ซึ่งแต่ละตวัจะมบีนัไดส าหรบัขึน้ไปถ่ายภาพกบัตวัคงิ

คองไดอ้กีดว้ย   แนะน าใหน้ักท่องเทีย่วไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะไดถ้่ายภาพหุ่นคงิคองไดแ้บบไม่ยอ้นแสง แต่ถ้ามา
ในช่วงเยน็ก็จะได้สมัผสับรรยากาศของทุ่งนาที่มีแสงสทีองส่องกระทบ และสะพานไม้ไผ่ท่ามกลางทุ่งนาส าหรบัเดินเล่น 
ถ่ายภาพ  ตลอดเสน้ทางมกีารจดัจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทัง้ทีน่ัง่แบบลา้นนา หุ่นไล่กา และสะพานไมข้นาดเลก็กลาง
ทุ่ง  
แวะซื้อของฝาก ตลาดวโรรส ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากพืน้เมอืงจากเชยีงใหม่ อาท ิไสอ้ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิอ่อง 
แคบหม ูฯลฯ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
20.20 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) เทีย่วบนิที ่  
 VZ121 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

21.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
************************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ   
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

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

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดินทาง กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนั

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

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

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

ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป 

ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
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- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใดสว่น
หนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุก
ครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะ
เป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   
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- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับ
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ส าหรบัลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัให้มากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
  
 
 
  
  
 


