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

VZ114 BKK(สวุรรณภมิู) - CNX(เชียงใหม่) 07.30 – 08.50 
VZ119 CNX(เชียงใหม่)- BKK(สวุรรณภมิู) 22.15 – 23.35 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**   
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DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – จงัหวดัล าปาง – วดัพระธาตุล าปางหลวง – 
จงัหวดัแพร่ – วดัพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน                                                                   (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

05.30   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ)โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.30  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดย เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) เที่ยวบนิที่ 
VZ114 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.50   เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  
09.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ  

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจก๊ หรือ เซตอาหารเช้า 
 น าทุกท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัล าปาง โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP ใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 
 เดนิทางถงึ วดัพระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืง

ล าปางมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของ คนปีฉลู ด้วยเริม่สร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกนั ฐานเป็นบวั
ลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบุด้วยทองจงัโก ยอดฉัตรท าด้วยทองค า มลีายสลกัดุนเป็นลวดลาย
ประจ ายามแบบต่างๆ ลกัษณะเจดยี ์แบบนี้ไดส้่งอทิธพิลใหพ้ระธาตุหรภิุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองคพ์ระ
เจดยีบ์รรจุพระเกศาและพระอฐัธิาตุ จากพระนลาฎขา้งขวา พระศอดา้นหน้าและดา้นหลงั ทีร่ ัว้ทองเหลอืงรอบองคพ์ระธาตุ
มรีกูระสุนปืนที ่หนานทพิย ์ชา้งยงิทา้วมหายศปรากฏอยู่ 
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เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัแพร่ แวะสกัการะ วดัพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์ก่าแก่ คู่บ้านคู่เมอืงจงัหวดั
แพร่และเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขาล บุคคลใดทีม่าเทีย่วจงัหวดัแพร่แลว้จะตอ้งมานมสัการพระธาตุช่อแฮ
เพื่อเป็นศิรมิงคลกบัตนเอง จนมคี ากล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ได้มานมสัการพระธาตุช่อแฮเหมอืนไม่ได้มา
จงัหวดัแพร่   

 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัน่าน  

เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมบ้านน่าน บีแอนดบ์ ีจ.น่าน หรือเทียบเท่า  

พเิศษ ส าหรบัท่านทีส่นใจเดนิเล่นถนนคนเดนิ อิสระเท่ียวชมถนนคนเดินยามค า่คืน(ถนนคนเดินเปิดบริการวนัศกุร-์
อาทิตย)์ 
 

DAY2  วดัภมิูนทร ์– วดัพระธาตุแช่แห้ง – วดัม่ิงเมือง – ศาลหลกัเมือง – วดัศรีมงคล – ร้านล าดวนผ้าทอ – 
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วดัภเูกต็                                                                                (B/L/D)                                                                                                           

เช้า      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านออกเดนิทางสู่ วดัภมิูนทร ์เดมิชื่อ "วดัพรหมมนิทร"์ เป็นวดัทีแ่ปลกกว่าวดัอื่นๆ คอื โบสถ์และวหิารสรา้งเป็น
อาคารหลงัเดยีวกนัประตูไมท้ัง้สีท่ศิ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยงัแสดงถงึชวีติ
และวฒันธรรมของยุคสมยัทีผ่่านมาตามพงศาวดารของเมอืงน่าน วดัภูมนิทรส์รา้งขึน้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้
เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รองเมอืงน่านไดส้รา้งขึน้หลงัจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี มปีรากฏในคมัภรีเ์มอืงเหนือว่าเดมิ
ชื่อ "วดัพรหมมนิทร์" ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมนิทร์ผู้สร้างวดั แต่ตอนหลงัชื่อวดัได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น วดั
ภูมนิทร ์
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จากนัน้น าทุกท่านไปยงั วดัพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แหง้ปูชนียสถานทีส่ าคญั
ของเมอืงน่านมอีายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมอืงน่านกล่าวว่าพญาการเมอืงโปรดเกล้าใหส้ร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุทีไ่ดม้าจากเมอืงสุโขทยัระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมดา้นโบสถข์องวดัพระธาตุแช่แหง้ทีส่ าคญัและ
แสดงใหเ้หน็ถงึแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมสกุลช่างน่าน ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชื่อกนัว่าการได้เดนิทางไป
สกัการบูชากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัว่าการชธูาตุแลว้นัน้จะท าไดร้บัอานิสงคอ์ย่าง
แรงกลา้ ท าใหช้วีติอยู่ดมีสีุขปราศจากโรคภยัต่างๆ มาเบยีดเบยีน หน้าทีก่ารงานเจรญิกา้วหน้า เป็นตน้ 
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น าทุกท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง ศาลหลกัเมืองน่าน ตัง้อยู่ที่ถนนสุรยิพงศ์ เป็น เป็นที่ประดิษฐานเสาหลกัเมอืงของ
จงัหวดัน่าน เดมิวดัมิง่เมอืงเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืงทีเ่ป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ากวหิาร ในราวปี 2400 
เจา้อนันตวรฤทธเิดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอืง ตามชื่อทีเ่รยีกเสาหลกัเมอืงว่า เสามิง่เมอืง 
ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั 

 
เท่ียง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้เดนิทางสู่ อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน แวะชม วดัศรีมงคล เป็นวดัเก่าแก่ที่ได้รบัพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มชีื่อที่สุดของวดันี้คอื หลวงปู่ ก๋ง  ด้านหลงัวดัมลีานชมววิซึ่งมทีศันียภาพที่งดงาม มองเหน็ทุ่งนา
เขยีวขจแีละทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น บรเิวณนาขา้วมทีีพ่กัและรา้นกาแฟฮกัน่าน มสีะพานไมไ้ผ่เชื่อมจาก
ตวัวดัสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได้ ภายในวดัมสีิง่ที่น่าสนใจทัง้วหิารหลวงที่มภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดย
เลยีนแบบการวาดของ หนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึ่งวาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทรแ์ละวดัหนอง
บวัของจงัหวดัน่าน   

 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ ร้านล าดวนผ้าทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลื้อและสนิคา้ของฝากจากเมอืงน่าน นอกจากนี้
ยงัมรีา้นเครื่องดื่มถูกปากบรรดาคอกาแฟแถมราคาไม่แพงดว้ย รา้นกาแฟบรรยากาศสุดชคินี้ยงัมซีุ้มไม้มุงจาก ทอดยาว
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เรยีงรายลงไปในผนืนา นักท่องเที่ยวจากต่างถิน่สามารถเดนิเลาะไปตามทางบนสะพานไม้ไผ่ก่อนไปนัง่รบัลมชมววิกนั
แบบชวิ-ชวิ ไดไ้ม่คดิตงัคเ์พิม่ จบิกาแฟชวิๆ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของรา้นล าดวนผา้ทอ เป็นอกีหนึ่งรา้น เก๋ ไก๋  ตดิรมิ
นาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลือ้ดัง้เดมิ   

 
เดนิทางต่อไปยงั วดัภเูกต็ เป็นวดัทีม่ภีูมทิศัน์และววิทีส่วยงามโดยจุดเด่นของวดัคอืมรีะเบยีงชมววิดา้นหลงัวดั ตดิ กบัทุ่ง
นาทีก่วา้งไกลพรอ้มดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเชา้วดัภูเกต็เป็นจุดชมววิพระอาทติยข์ึน้ทีง่ดงามอกี
แห่งหนึ่ง  ด้านล่างวดัมแีม่น ้าไหลผ่านซึ่งเป็นน ้าซบัซึมมาจากใต้ดินไหลรนิรวมกนัเป็นล าธารให้ฝูงปลาและสตัว์น ้าอยู่
อาศยั  ทางวดัไดจ้ดัใหเ้ป็นเขตอภยัทานใหน้กัท่องเทีย่วสามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบนผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได้
และสามารถมองเหน็ฝงูปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชดัเจน  มอีุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จติรกรรมฝาผนังสามมติ ิเป็นที่
ประดษิฐาน "หลวงพอ่แสนปัว หรอื หลวงพอ่พุทธเมตตา" ทีศ่กัดิส์ทิธิห์นัพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออก 

 
เยน็  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมฮกัปัว จ.น่าน หรือเทียบเท่า  
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DAY3  ถนนสาย 1148 ภลูงักา – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ – วิวผาช้างน้อย – วดันันตาราม – เชียงใหม่ – 
กาดหน้า มช.                                                                                                                        (B/L/-)                                                                                                                                                                       

เช้า      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ อ.ปง จงัหวดัพะเยา เดนิทางถงึ MAGIC MOUNTAIN CAFÉ โดยระหว่างทางเราจะผ่าน ถนนสาย 
1148 ภลูงักา เป็นถนนทีร่ายลอ้มไปดว้ยววิภูเขาทีส่วยงามแวะจุดชมววิใหทุ้กท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ และเมื่อมาถงึรา้น
กาแฟเราจะเหน็ววิที่หนัหน้าเขา้หาทะเลหมอกคลอเคลา้ด้วย ผาช้างน้อย ส่วนปรมิาณของสายหมอกในแต่ละวนันัน้ไม่
สามารถคาดเดาได้ มใีหเ้หน็ไม่เท่ากนัแลว้แต่สภาพความชื้นของอากาศ **กรณีที่ MAGIC MOUNTAIN CAFÉ ปิด เราจะ
ใหท้่านอสิระตามอธัยาศยั ณ คาเฟ่บรเิวณขา้งเคยีงแทน** 

  
เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเดนิทางต่อไปยงั วดันันตาราม เป็นวดัที่อนุรกัษ์วหิารศลิปะแบบไทยใหญ่ ตวัวหิารสร้างด้วยไม้สกัทัง้หลกั
ตกแต่งลวดลายฉลุไมอ้ย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่างๆ เช่น หน้าบนั หน้าต่าง ระเบยีง เป็นต้น ทัง้ลวดลายแกะสลกั 
หลงัคาซ้อนชัน้มุงแป้นเกล็ดหรอืกระเบื้องไม้ที่ลดหลัน่ลงตวั ส่วนภายในวหิารก็ดูขรมึขลังเป่ียมไปด้วยพลงั แห่งศรทัธา 
เมื่อเดนิเขา้ไปจะพบกบัองคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัแกะสลกัจากไมส้กัทองลงรกัปิดทองทรงเครื่องแบบ
ไทยใหญ่ ประดษิฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่างสวยงามโดยขา้งองค์พระประธานมพีระพุทธรูปหนิขาวและพระพุทธ
ปฏมิาประธานไมส้กัทองทีต่่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทรงเครื่องแบบไทยใหญ่อย่างสมสว่นสวยงามประดษิฐานอยู่ มี
เจดยีแ์บบไทยใหญ่ สิง่น่าสนใจอกีอย่างหนึ่งในวหิารกค็อื "ธรรมาสน์" สทีองเหลอืงอร่ามฉลุลวดลายอ่อนชอ้ยสวยงามทีท่ า
จ าลองมาจากราชบลัลงักข์องพม่าตัง้โดดเด่นอยู่ 
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 จากนัน้เดนิทางสู ่จงัหวดัเชียงใหม่  
เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ กาดหน้า มช แหล่งรวมของกินและของใช้ต่างๆ  
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมโรมิน่า แกรนด ์จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า  
 

DAY4 สวนดอกไม้ป้านกเอีย้ง – วดัพระธาตุดอยสุเทพ – วดัพระธาตุดอยค า – CHOM CAFÉ – วดัพระสิงห์ – 
ONE NIMMAN – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)   (B/L/-)                                                                               

เช้า      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง เป็นสวนดอกไมบ้รรยากาศโล่งสบาย เตม็ไปดว้ยดอกมารก์าเรต็สม่ีวง สวน
ทีน่ี้จะเป็นทุ่งดอกไมโ้ล่งๆกวา้ง ไม่แออดั มวีวิทุ่งนาใหค้วามเป็นธรรมชาต ิท าใหถ้่ายภาพออกมาสวยโปร่งโล่งสบายตา ใน
สวนมพีรอ็พเตรยีมไวใ้หม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร่มหลากสใีหย้มืฟร ีพรอ็บกระเป๋าเก๋ๆ มเีกา้อีน้ัง่ใหถ้่ายภาพ แบบถ่ายมุมสงู
กม็ ีใหไ้ดเ้พลดิเพลนิ กบัการถ่ายรปูตามอธัยาศยั 
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 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในเชยีงใหม่ ซึ่งสรา้งขึน้เมื่อต้นพุทธศตวรรษที ่
19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึง่เป็นบนัไดนาคเจด็
เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 
2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 
เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ข้าวซอย 

น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี ตัง้อยู่
บรเิวณดอยค า ด้านหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สร้างในสมยัพระนางจามเทวี
กษตัรยิ์แห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยี์บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของ
พระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรปูปนูปัน้ 
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จากนัน้พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพเิศษอยู่ทีส่วนป่าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็นการจ าลอง
สวนป่าดบิชื้นขึน้มาอยู่ในเมอืง ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆ เดนิเล่นในสวนป่าทีร่่มรื่นจากเงาของตน้ไมใ้หญ่ ชม
น ้าตก เดนิลดัเลาะล าธารทีเ่ตม็ไปดว้ยฝงูปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัที่มปีระวตักิารก่อสร้างมา
ตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแกว้ กษตัรยิเ์ชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระราชมารดา
มหาเทวเีจา้ โปรดเกลา้ฯ ใหม้หาอ ามาตยช์ื่อเจา้หมื่นหลวงจ่าค า สรา้งวดัชื่อว่า “วัดศรสีุพรรณอาราม” ต่อมาเรยีกสัน้ๆ ว่า 
“วดัศรสีุพรรณ” ภายในวดัมอีุโบสถเงนิแห่งแรกของโลก ทีช่าวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสานเครื่องเงนิชุมชนววัลาย ซึ่งเป็น
ชุมชนท าหตัถกรรมเครื่องเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 
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จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการรื้อฟ้ืน
และต่อยอดย่านอนัถอืเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ใหก้ลบัมาเปลีย่มชวีติชวีาและ
กลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
เยน็   อิสระอาหารเยน็ ณ ONE NIMMAN 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
22.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) เที่ยวบนิที่ 

VZ119 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

23.35 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
************************************************************************ 
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อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

06 – 09 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
08 – 11 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
14 – 17 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
16 – 19 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
17 – 20 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
21 – 24 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
23 – 26 มีนาคม 2564 8,999 2,000 
27 – 30 มีนาคม 2564 9,999 2,000 
03 – 06 เมษายน 2564 10,999 2,000 

07 – 10 เมษายน 2564 8,999 2,000 
18 – 21 เมษายน 2564 8,999 2,000 

20 – 23 เมษายน 2564 8,999 2,000 
24 – 27 เมษายน 2564 9,999 2,000 

25 – 28 เมษายน 2564 8,999 2,000 
27 – 30 เมษายน 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 400 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 าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 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 วัน 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 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบั
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 ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
  
 
 
  


