บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
บินเข้าเมืองเชียงราย ออกเมืองเชียงใหม่ ไม่ย้อนทาง

VZ138
VZ2107

BKK(กรุงเทพ) – CEI(เชียงราย)
CNX(เชียงใหม่)- BKK(กรุงเทพ)

09.35 – 11.00
21.20 – 22.40

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง – พระตาหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้า
หลวง – พระธาตุดอยตุง – ดอยช้างมูบ – ผาฮี๊- ถา้ หลวง ขุนน้านางนอน

(B/L/D)

08.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เวียดเจ็ต (THAI VIETJET AIR)
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย
แบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัวโมง*
่
09.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย สายการบินไทย เวียดเจ็ต (THAI VIETJET AIR)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทและสายการบินที่ใกล้เคียงกัน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นงั ่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
11.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงราย จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับ
เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว -------------------มุ่งหน้าเดินทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตงั ้ อยู่บนภูเขาสูง เป็ นไร่ชาที่ปลูกลดหลันเป็
่ น
ขัน้ บันไดบนภูเขาสูง และยังเป็ นจุดแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนจะไปยืนถ่ายรูปกับวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แล้ว

ที่นี่ยงั มีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บริการ และที่ไร่ชาฉุ ยฟงยังสามารถชิมชาและเลือกซื้อชาคุณภาพดี
หลากสายพันธุ์ เป็ นของฝากได้ ด้วยบรรยากาศทีส่ วยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็ นทีถ่ ่ายทาละคร เรื่อง “รักออกอากาศ”

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางสู่ พระตาหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง พระตาหนักดอยตุงก่อตัง้ ขึน้ จากพระราชดาริของ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า อาคารพระตาหนักดอยตุง ถือเป็ นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า สร้างขึน้
โดยใช้พ ระราชทรัพย์ส่ว นพระองค์ ที่เ น้ น ความเรีย บง่า ยและการใช้ป ระโยชน์ มีลัก ษณะการก่ อสร้า งเป็ นการ
ผสมผสานระหว่าง สถาปั ตยกรรมล้านนา บ้านปี กไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์
สาคัญในการมาเทีย่ วดอยตุง นัน่ ก็คอื การเก็บภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สสี นั
สดใส นัน่ คือ สวนแม่ฟ้าหลวง เป็ นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา

นาท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง นับเป็ นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็ นพระธาตุท่มี ี
ชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็ นเจดีย์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ่งมีค วามเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นวิว
ธรรมชาติของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มตามีลกั ษณะเป็ นเจดีย์สที องอร่าม 2 องค์คู่กนั และถือเป็ น พระธาตุประจาปี
กุน ถือว่าครัง้ หนึ่งในชีวติ ผูท้ เ่ี กิดปี กุน ควรได้เดินทางมาสักการะเพื่อความเป็ นสิรมิ งคงและความรุ่งเรืองในชีวติ

จากนัน้ ออกเดินทางไปยังจุดชมวิวดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิ บตั ิ การดอยช้ างมูบ ถือเป็ นแลนด์มาร์ค อีกจุดที่วิว
สวยงามมากๆ และยังอนุ ญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบตั ิการได้เพียงแค่แสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนเข้าชม ทางเข้าทาเป็ นแนวเหมือนเขาวงกตทีส่ ร้างด้วยรัว้ ไม้ไผ่

นาท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ท่ตี าบล โป่ งงาม อาเภอแม่สาย เป็ นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขา
ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ท่นี ี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดา ในอดีตพื้นที่
บริเวณนี้มีถางป่ าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่ น ข้าวโพด จนกระทังในปี
่
2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาใน
หมู่บ้าน ส่งเสริม ให้ชาวบ้านเลิกทาไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ท่จี ะอาศัยร่วมกับป่ า ห้ามไม่ให้ตดั ไม้
ทาลายป่ า และสนับสนุ นให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนกลายเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญของชาวอาข่าผาฮี้ ที่หนั มา
ปลูกกาแฟเป็ นอาชีพหลักทัง้ หมู่บ้าน โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิ ก้าซึง่ ให้ผลดีในพื้นที่สงู จนโด่งดังไปทัว่
โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝิ่ น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเที่ยวชม
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลันกั
่ นไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่ าไม้ทเ่ี ขียวขจี
วิวเบื้องหน้าคือ ทิวเขาทีส่ ลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล้ชงิ ช้า (มีเป็ นบางวัน) และให้ท่านแวะ
มาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยี่ยม ความพิเศษของ ร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่
เรียงรายเบื้องหน้า มีมุมนัง่ เล่นเก๋ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟถ่ ายรูปสวยๆ

นาท่านเดินทางไปยัง วนอุทยานถา้ หลวง-ขุนน้านางนอน อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ตาบลโป่ ง
ผา อาเภอแม่สาย มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่ าไม้ได้ประกาศจัดตัง้ เป็ นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2529 ในอดีตถ้าหลวง-ขุนน้ านางนอน ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชียงราย น้อยคนนักที่จะรู้จกั ตัง้ แต่มี
เหตุการณ์เยาวชนทีมหมูป่าติดถ้าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มีขา่ วออกไปทัวโลก
่
ทีน่ ี่จงึ กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่คน
นิยมมาเมื่อมาเชียงราย มาตามรอยทีมหมูป่า

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั CHIANGRAI GREEN PARK RESORT จ.เชียงราย หรือเทียบเท่า

DAY2 วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – RYOKAN CAFE – ม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – สวน
ดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM – กาดริ นคา
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น เป็ นหนึ่งในวัดทีม่ คี วามสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานทีโ่ ดดเด่นของวัดแห่งนี้
คือ “วิหารร่องเสือเต้น” ซึง่ มีความโดดเด่นของวิหาร ทีม่ ศี ลิ ปะของตัววิหารทีส่ วยงามและมีเอกลักษณ์ เป็ นศิลปะแนว
ประยุกต์ ที่มศี ลิ ปะที่มคี วามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสีน้ าเงินและสีฟ้าเป็ นหลัก พระพุทธรูปสีขางองค์ใหญ่
และภาพเขียนฝาผนังทีม่ คี วามงดงาม อ่อนช้อย

จากนัน้ ออกเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ที่ข้นึ ชื่อลือชาในเรื่องของความงดงามอลังการตามแบบฉบับของผู้สร้างและ
ออกแบบอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปิ นแห่งชาติชาวเชียงราย มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่
3 ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึง่ ปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ทม่ี นุษย์สมั ผัสได้
ลักษณะเด่นของวัด คือ พระอุโบสถทีถ่ ูกตกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากนี้ยงั มี ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังภายในพระอุโบสถทีง่ ดงามเป็ นฝีมอื ภาพเขียนของอาจารย์เอง

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ RYOKAN CAFÉ ตัง้ อยู่ใน อาเภอแม่ลาว ร้านกาแฟและบ้านพักแบบญี่ป่ นุ กลิน่ อายมินิ
มอล ท่ามกลางวิวสวยๆ ของท้องทุ่งนาในบรรยากาศเย็นสบาย ใกล้ๆคาเฟ่ มตี วั การ์ตูนญี่ป่ นุ โทโทโร่ (TOTORO) ตัว
สีเขียวยืนอยู่อนั นี้ถอื เป็ นแลนด์มาร์คถือเป็ นแลนด์มาร์คของทีน่ ี่

เทีย่ ง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง
่
นาทุกท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม จุดชมวิวหลักๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็ นทิวเขาสลับกัน
ไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณไปตามฤดูกาล ใน

เขตม่อนแจ่ม จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ SKYWALK ม่อนแจ่ม เป็ นสะพานไม้ไผ่ท่ที อดยาวเลาะตามแนวเชิง
เขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สแี ดงสดไปตลอดแนว ส่วนทีด่ า้ นล่างขอบ
สะพาน ก็มที ุ่งดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว กาลังเบ่งบานสะพรัง่ รวมถึ งดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วง
หน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้
แบบใกล้ชดิ

นาท่านออกเดินทางสู่ I LOVE FLOWER FARM สวนดอกไม้ทฮ่ี อตฮิตทีส่ ดุ ในตอนนี้ สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่
สะพรังไปด้
่ วยหมูม่ วลดอกไม้หลากหลายชนิด ทัง้ ดอกคัตเตอร์สขี าวละมุน ดอกลาเวนเดอร์สมี ว่ งสดใส และดอกมาร์
กาเร็ต สีม่วงอ่อนทีถ่ ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวย พิเศษ!! WELCOME SET 1 ชุด

เย็น

จากนัน้ เดินทางสู่ ถนนคนเดิ น ที่นี่มีสินค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้า
พืน้ เมืองพวกเครื่องเงิน และนอกจากนี้ยงั เต็มไปด้วย ของอร่อย น่าทานมากมาย มีรา้ นน้า ร้านขนม ร้านของกินเล่น
แซมไปกับบรรดาร้านค้าเต็มสองข้างถนน (กาดรินคา หรือ กาดหน้ ามอ)
อิ สระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิ น
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ROMENA GRAND HOTEL จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

DAY3 วัดศรีสุพรรณ – พระธาตุดอยสุเทพ – ห้ วยตึ งเฒ่ า – พระธาตุดอยคา – CHOM CAFÉ– ONE
NIMMAN - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ ตัง้ อยู่บนถนนวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นวัดทีม่ ปี ระวัติ การก่อสร้าง
มาตัง้ แต่ครัง้ อดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิรยิ สวดี พระ
ราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอามาตย์ช่อื เจ้าหมื่นหลวงจ่าคา สร้างวัดชื่อว่า “วั ดศรีสุพรรณอาราม”
ต่อมาเรียกสัน้ ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสาน
เครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึง่ เป็ นชุมชนทาหัตถกรรมเครื่องเงินทีม่ ชี ่อื เสียงของจังหวัดเชียงใหม่

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็ นวัดที่มีค วามสาคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตัง้ แต่ทางขึน้ พระธาตุซึ่ง
เป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปด

เหลีย่ ม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่
ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ข้าวซอย
จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพ
กับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ทีอ่ ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า สถานทีพ่ กั ผ่อนของชาวเชียงใหม่ ทีส่ ร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้
นักท่องเทีย่ วเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวทีม่ ภี ูเขาเป็ นฉากหลังอย่างไม่ขาดสาย มี
สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงั มีกระท่อมกลางนา ซึ่งเปิ ดให้บริการเป็ นที่พกั อีกด้วย ภายในสถานทีม่ ี
หุ่นคิงคองยักษ์ พ่อ แม่ ลูก พร้อมหน้ากันทัง้ ครอบครัว หุ่นตัวลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มีความสูง 4 เมตร ตัวแม่ มี
ความสูงกว่า 6 เมตรตัง้ ชื่อว่า “แม่ขวัญ” ตัวพ่อ ชื่อ “พ่อโชคลาภ” มีความสูงกว่า 8 เมตร ซึ่งแต่ละตัวจะมีบนั ได
สาหรับขึ้นไปถ่ายภาพกับตัวคิงคองได้อีกด้วย แนะนาให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะได้ถ่ายภาพ
หุ่นคิงคองได้แบบไม่ยอ้ นแสง แต่ถ้ามาในช่วงเย็นก็จะได้สมั ผัสบรรยากาศของทุ่งนาที่มแี สงสีทองส่องกระทบ และ
สะพานไม้ไผ่ท่ามกลางทุ่งนาสาหรับเดินเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเส้นทางมีการจัดจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทัง้ ทีน่ งั ่
แบบล้านนา หุ่นไล่กา และสะพานไม้ขนาดเล็กกลางทุ่ง

นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี
ตัง้ อยู่บริเวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนาง
จามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุ พระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั ้น

จากนัน้ พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ท่สี วนป่ าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็ นการ
จาลองสวนป่ าดิบชื้นขึ้นมาอยู่ในเมือง ให้ท่านได้ด่มื ด่ากับบรรยากาศสบายๆ เดินเล่นในสวนป่ า ที่ร่มรื่นจากเงาของ
ต้นไม้ใหญ่ ชมน้าตก เดินลัดเลาะลาธารทีเ่ ต็มไปด้วยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ

จากนัน้ เดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ ทีก่ ว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือการรือ้
ฟื้ นและต่อยอดย่านอันถือเป็ นจุดกาเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลี่ยม
ชีวติ ชีวาและกลายเป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นทัง้ แหล่งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชัน้ นา

เย็น

อิ สระอาหารเย็น ณ ONE NIMMAN
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

21.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เวียดเจ็ต (THAI VIETJET AIR)เทีย่ วบินที่
VZ2107 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทและสายการบินที่ใกล้เคียงกัน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นงั ่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
22.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********************************************************************************************************************************
อัตราค่าบริการ
วันที่เดิ นทาง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2564
04 – 06 มีนาคม 2564
11 – 13 มีนาคม 2564
19 – 21 มีนาคม 2564
24 – 26 มีนาคม 2564
29 – 31 มีนาคม 2564
01 – 03 เมษายน 2564
05 – 07 เมษายน 2564
19 – 21 เมษายน 2564
23 – 25 เมษายน 2564
26 – 28 เมษายน 2564

ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
8,999
2,000
6,999
2,000
9,999
2,000
6,999
2,000
8,999
2,000
8,999
2,000
9,999
2,000
8,999
2,000
8,999
2,000
8,999
2,000
8,999
2,000
8,999
2,000
9,999
2,000
8,999
2,000
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**

หมายเหตุ
–
จ่ายเต็ม ออกตั ๋วเลย
–
จ่ายเต็ม ออกตั ๋วเลย
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นงั ่ บนเครื่องบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน สูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้ คน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย
ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ ส ามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์จานวนเต็ม และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ท าง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัค คุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอานาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านั น้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน่ ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทา
การยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่

-

-

-

-

-

-

กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบิน
ภายใน ทางบริษัทจะเป็ นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ใดๆทัง้ สิน้
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะ
เรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่า นลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลงเนื่องจากร้า นอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณี ท่ีโ ปรแกรมมีท่พี กั บริษัท ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็ค อินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงั ่ ด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

