
 
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ THAI VIET JET (VZ) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ(BKK) 
VZ100 BKK(สุวรรณภมิู) - CNX(เชียงใหม่) 06.10 – 07.30 

VZ2107 CNX(เชียงใหม่)- BKK(สุวรรณภมิู) 21.10 – 22.30 

**ไม่รวมน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสำยกำรบิน** 



 

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ – วดับ้ำนเด่น – ฮิโนกิแลนด์ – สวนส้มธ
นำธร – น ้ำพรุ้อนฝำง                                                                                                                    (-/L/D)                                                                                                                                                                         

03.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน THAI VIETJET AIR โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ำกำกอนำมยัแบบ
ผ้ำ และมคัคเุทศกค์อยให้ค ำแนะน ำมำตรกำรกำรป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทำง  
*กรุณำเผ่ือเวลำในกำรเดินทำงมำยงัสนำมบิน เน่ืองจำกต้องใช้เวลำในกำรเช็คอิน สำยกำรบินจะปิดให้ท ำ
กำรเชค็อินก่อนเวลำบินประมำณ 1 ชัว่โมง* 

06.10  ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย สำยกำรบิน THAI VIETJET AIR 
เทีย่วบนิที ่VZ100 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสำยกำรบิน** 

07.30   เดนิทางถงึท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ รบัอาหาร BOX SET จากเจา้หน้าที ่ทีค่อยให้ 

การตอ้นรบั (พ่นฆ่ำเช้ือยำนพำหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงำนคนขบัรถก่อนกำรเดินทำง) 

--------------------  หลงัจำกทุกท่ำนรบัสมัภำระ และท ำธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------- 
เชา้ น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดับ้ำนเด่น เป็นวดัทีต่ัง้อยู่บนเนินเตี้ยๆ และใตเ้นินนัน้เป็นถ ้าศกัสทิธิท์ี ่ชาวบา้นพากนันับ

ถือ จงึเรยีกวดันี้กนัว่า “วดับ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมทิศัน์ทีส่วยงามแล้ว ที่ตัง้ของวดัยงัอยู่ในเขตเมอืง 
เก่าโบราณทีเ่รยีกว่า เมอืงแกน ชาวบา้นเลย เรยีกชื่อวดันี้เตม็ๆ ว่า "วดัเด่นสะหรศีรเีมอืงแกน" เป็นตน้มา ต่อมาในปี 
พ.ศ.2437 ครูบาเทอืง นาถสโีล เจา้อาวาสไดท้ าการบูรณะวดัขึน้มาใหม่ ใหม้คีวาม วจิติรงดงามตระการตาดว้ยศลิปะ 
สถาปัตยกรรมไทยลา้นนา จุดเด่นของวดันี้อยู่ทีส่ ิง่ปลูกสรา้งทีม่คีวามสวยงาม วจิติรตระการตา ซึง่ครูบาเทอืงมคีวาม 
ตัง้ใจ ว่าจะใหเ้ป็น ศาสนสถานทีง่ดงาม แฝงดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วดัเพื่อการขดัเกลาจติใจ ใหเ้ป็น
สถานที่พกัผ่อนทางจติใจมากกว่า การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา โดยภายในวดัประกอบไปดว้ย อุโบสถ หอไตร 
หอกลอง วหิารเสาอนิทขลิ กุฏไิม้สกัทองทรงลา้นนา พระวหิาร สถูปเจดยี์ ศาลาที่ประดษิฐานพระส าคญัๆของไทย 
(องคจ์ าลอง) โดยท่านตัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นศาสนสถานทีง่ดงามแฝง ดว้ยคตธิรรม เป็นอุบายในการดงึคนเขา้วดั เพื่อการ
ขดัเกลาจติใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พกัผ่อนทางจติใจ มากกว่าการประกอบ พธิกีรรมทางศาสนา และด้วยความที่ครู
บาเทืองเป็นพระที่มปีฏิปทาจึง ได้รบัความเลื่อมใสศรทัธา จากผู้คนทัว่ไป ร่วมถวายปัจจยัสมทบทุนสร้างศาสน
สถานทีส่วยงามและยิง่ใหญ่และกลายเป็นทีรู่จ้กัในเวลาไม่นาน   



  
น าท่านเดินทางไปยงั ฮิโนกิแลนด์ หรือ ธีมพำร์ก (theme park) ที่เป็นรูปธรรมในภาพฝันของ อนิรุทธ์ จึงสุด
ประเสรฐิ ผู้ก่อตัง้บ้านไม้หอมฮโินกิไชยปราการ และเป็นผู้น าเขา้ไม้สนฮโินกิในประเทศไทยอย่างเป็นทางการราย
แรกๆ ของประเทศไทย ซึ่งหลงัจากบ้านไมห้อมฮโินก ิและธุรกิจจ าหน่ายผลติภณัฑ์ที่ต่อยอดจากไมส้นฮโินกทิีเ่ขา
รเิริม่ร่วมกบัชาวบา้นในพื้นทีป่ระสบผลส าเรจ็ โปรเจก็ต์ถดัมากค็อืการพฒันาพืน้ที ่ 83 ไร่ รมิถนนสายเชยีงดาว-ฝาง 
ใหเ้ป็นอาณาจกัรทีร่วบรวมมรดกทางศลิปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่ น โดยหวงัใหท้ีน่ี่เป็นแลนดม์ารก์แห่ง
ใหม่ทีใ่ครมาเชยีงใหม่ กต็อ้งไม่พลาดมาเชค็อนิ 

  
เทีย่ง    รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 

น าท่านเดนิทางไปยงั สวนส้มธนำธร สวนสม้ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเรื่องของคุณภาพทีไ่ด้รบัการยอมรบัจน
เรยีกได้ว่าเป็นความภูมใิจของ ชาวเมอืงฝาง เมอืงที่เป็นต้นก าเนิดของสม้พนัธุ์สายน ้าผึ้งนี้ ก็คอื“สวนส้มธนาธร”ซึง่
ตอนนี้ไดม้กีารพฒันาใหก้ลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ทัง้สวนสม้ธนาธร 2 (บา้นลาน) และ สวนธนาธร 8 (สวนท่าตอน) 
ให้นักท่องเที่ยวเลอืกชม เลอืกชมิไดต้ามสะดวก เพราะความสวยงามงามของผลส้มในเวลาติดผล สสีนัของผลสม้ที่
โดดเด่นตดักบัใบสเีขยีว แซมสลบัด้วยสดีอกไม้นานาพนัธุ์ จงึท าให้บรเิวณแปลงปลูกดูสวยงาม กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสมัผสับรรยากาศ ลมหนาวที่เชยีงใหม่อย่างมาก  พื้นที่
โดยรอบของบรเิวณสวนสม้ธนาธรทัง้ 2 แห่ง โอบล้อมไปดว้ยธรรมชาติและววิทวิทศัน์ทีง่ดงาม โดยเฉพาะในสวนธ
นาธร 8 (สวนท่าตอน) เราจะได้เหน็สายน ้ากกที่ลดัเลาะพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การชมววิและเก็บภาพประทบัใจ



เป็นอย่างยิง่ เราสามารถ เดนิทางท่องเทีย่วในสวนสม้แบบสบายๆ ด้วยพาหนะทีช่ื่อว่า“รถเรื่อ”ส าหรบัหมู่คณะ และ
“รถกอล์ฟ”ที่ไว้บรกิารส าหรบัคนที่ต้องการ ความเป็นส่วนตวั พร้อมกบัผู้ดูแลที่คอยให้ค าแนะน า หรอืตอบปัญหา
เกีย่วกบัการปลูกสม้ดว้ย 
น าท่านเดนิทางไปยงั น ้ำพรุ้อนฝำง ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาตดิอยผา้ห่มปกเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาติ
ที่ม ีความน่าอศัจรรยอ์ยู่ในตวั ตรงที่เป็นบ่อน ้าพุร้อนทีเ่กดิขึ้นมาจากหนิรอ้นเหลวที่อยู่ใต้เปลอืกโลก (แมก็ม่า) ไหล
แทรกมาตามช่องหนิขึน้มาใกลเ้ปลอืกโลก ท าใหช้ัน้หนิบรเิวณนัน้มอีุณหภูมสิงูขึ้น และเมื่อน ้าบาดาลไหลผ่านชัน้หนิ
รอ้นดงักล่าว จงึท าใหอุ้ณหภูมขิองน ้านัน้สงูขึน้ตามไปดว้ย ท าใหเ้กดิแรงดนัมหาศาล และดนัตวัเองผ่านรอยแยกของ
หนิแกรนิตขึ้นมาบนพื้นผวิโลก จนเกิดเป็นน ้าพุร้อนพุ่งขึ้นมา โดยมไีอร้อน เป็นควนัลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
ความร้อนของน ้าในบ่อน ้าพุร้อนนัน้มคีวามรอ้นสงูประมาณ 80-100 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว ส าหรบั บ่อน ้าพุรอ้น
ฝาง มมีากมายกว่า 50 บ่อ โดยตัง้กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปรอบๆ ภายในบรเิวณพืน้ทีท่ีก่วา้งใหญ่กว่า 10 ไร่ ซึง่ทาง
อุทยานแห่งชาติฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงามเข้ากับธรรมชาติ โ ดยท าทางเดินด้วยแนวหิน เพื่อให้
นักท่องเทีย่วเดนิ เขา้ไปชมบ่อน ้าพุรอ้นไดอ้ย่างใกลช้ดิ 

 
เยน็ รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 

 น ำทุกท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั อ ำเภอฝำง จ.เชียงใหม่  

DAY2 ดอยอ่ำงขำง – สถำนีเกษตรหลวงดอยอ่ำงขำง – ไร่ชำ 2000ไร่ –ไร่สตอเบอรร่ีบ้ำนนอแล – ชม
ซำกรุะ (ช่วงปลำย ธ.ค.- ต้นเดือน ม.ค.) -  ถนนคนเดินท่ำแพ                                          (B/L/-) 

เชา้      รบัประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม หรือร้ำนอำหำร 
น าท่านเดนิทางสู่ ดอยอ่ำงขำง ดนิแดนแห่งความโรแมนติกเที่ยวไดไ้ม่มเีบื่อ และครัง้หนึ่งในชวีติต้องหาโอกาสมา
เที่ยว  เป็นอีกหนึ่งดอยยอดฮติที่แมเ้วลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนก็ไม่อาจท าใหก้ระแสการท่องเทีย่วดอยอ่างขาง
ลดลงไปไดเ้ลย ดอยอ่างขางตอบโจทยส์ าหรบันักท่องเทีย่วที่ตอ้งการมาสมัผสักบัอากาศหนาวเยน็ ชมแปลงดอกไม้
และพืชผักเมืองหนาวอันสวยงาม ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาที่มีความ
หลากหลายทางชาติพนัธุ์ และหากมาเที่ยวในช่วงต้น-กลางม.ค. ยงัได้ของแถมชมดอกซากุระแท้ในสถานีเกษตรฯ 
รวมถึงดอกพญาเสอืโคร่งบานทัว่ทัง้ดอยยิง่ช่วยเพิม่ความโรแมนติกขึ้นไปอีกหลายเท่า ส าหรบัใครที่ยงัไม่เคยมา



เทีย่วดอยอ่างขางหรอือาจจะเคยมาแลว้แต่อาจยงัแวะจุดเดด็ไดไ้ม่ครบ เพราะดอยอ่างขางนัน้มจีุดเชค็อินทีน่่าสนใจ
หลายจุด  ไปดว้ยกนัไดร้วบรวมจุดหลกัๆมาใหช้มกนัว่ามจีุดไหนบา้งในรวีวินี้ 

  
หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่ง
แรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ได้ทรงมพีระราชด ารจิดัตัง้ขึ้นโดยพระราชทานพระราช
ทรพัย์ส่วนพระองค ์เพื่อซื้อที่ดนิและไร่ในบรเิวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนัน้จงึโปรดเกล้าฯ ตัง้โครงการหลวงขึน้ 
เพื่อใช้เป็น สถานีวจิยัและทดลองปลูกพชืเมอืงหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผกั ไม้ผล ไม้ดอกเมอืงหนาว เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน าพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้แทนการปลูกฝ่ิน ซึ่งต่อมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความ
สวยงามของดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนิด ท าใหต้่อมาสถานีเกษตรฯ จงึไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว เปิด
ใหน้ักท่องเทีย่วสามารถเขา้มาเทีย่วชมภายในสถานฯีได ้  โดยใชร้ถส่วนตวัขบัเขา้ไปชมหรอืใชบ้ริการรถรางน าเทีย่ว
ของสถานี  ค่าบรกิารเขา้ชมคนละ 50 บาท ค่ายานพาหนะคนัละ 50 บาท โดนลกัษณะการขบัรถเทีย่วจะเป็นวงกลม
วนกลบัมายงัจุดเดมิบรเิวณหน้าทางเขา้ ซื้อบตัร 1 ครัง้ จะเขา้มาชมกีร่อบกไ็ดใ้นวนัเดยีวกนั ภายในสถานีฯ จอดแวะ
ถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลกั คือ  สวนสมเด็จซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรอืน
เพาะพนัธุ์กุหลาบ และเรือนดอกไม้ตัง้อยู่ตรงขา้มสวนสมเด็จ  ถัดไปบริเวณใจกลางสถานี ฯ คือ สวน 80  สวน
กุหลาบองักฤษ และสโมสรอ่างขางซึง่เป็นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ  ไปจบโปรแกรมทีส่วนบ๊วยและโรงเรอืนรวบรวม
พนัธุ์ผกัซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนบ๊วย ดอกไม้เมืองหนาวในสวนสมเด็จจะปลูกหมุนเวียนในทุกปีและแตกต่างกันตาม
ฤดูกาล เพราะฉะนัน้มาเทีย่วในแต่ละปีกจ็ะเหน็การจดัสวน ดอกไม ้พนัธุไ์มท้ีต่่างกนั 



  
น าท่านเดนิทางสู่ ไร่ชำ 2000ไร ่ดอยอ่างขาง จ.เชยีงใหม่ เป็นหุบเขาเลก็ๆ มไีร่ชาสเีขยีวยาวเป็นขัน้บนัไดตามเนิน
เขา ด้วยทศันียภาพของทะเลหมอก ท าให้ที่นี่เปรยีบเหมอืนสายน ้าทีก่ าลงัไหลผ่านช่องเขา เหมาะกบัการมาชมิชา
หอม ๆ ดื่มด ่ากับบรรยากาศธรรมชาติ จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ไร่สตอเบอรรี่บ้ำนนอแล ไร่สตรอว์เบอร์รี่สุด 
Unseen ทีห่า้มพลาด ไร่แห่งนี้เป็นของโครงการหลวง ตัง้อยู่ในหมู่บา้นนอแล ความพเิศษของไร่สตรอวเ์บอรร์ี่แห่งนี้
ที่แตกต่างจากไร่อื่นๆ คอืเป็นไร่แบบขัน้บนัได กว้างใหญ่สุดสายตา คล้ายๆ ไร่ชาที่หลายคนคุน้เคย แม้ว่าที่ไร่นี้จะ
หา้มเกบ็ผลสตรอวเ์บอร์รี ่แต่ดว้ยทวิทศัน์ของแปลงสตรอวเ์บอร์รี ่และภูเขาสลบัซบัซอ้นเบื้อหลงั รวมถงึทะเลหมอก
ยามเช้า ก็ช่วยให้ที่นี่เป็นเหมือนดัง่สวรรค์เลยทีเดยีว จากนัน้ท าท่านถ่ายรูป ดอกพญำเสือโคร่ง หรือ ซำกุระ
เมืองไทย ที่ถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นแหล่งชมดอกไม้เมอืงหนาวนานาชนิด นอกจากนัน้ ที่นี่ยงัเป็นอีกหนึ่ง
แหล่งชมซากุระอนัสวยงาม จุดเด่นของทีน่ี่ นอกจากจะมซีากรุะไทยอย่างนางพญาเสอืโคร่งใหช้มไดต้ัง้แต่บนเสน้ทาง
ถนนทีจ่ะขึน้ไปยงั ดอยอ่างขาง เพราะมตีน้นางพญาเสอืโคร่งปลูกไวต้ลอดสองขา้งทางแลว้ ยงัมตีน้ซากุระแท้ๆ  จาก
ญี่ปุ่ นปลูกไวใ้หน้ักท่องเทีย่วไดช้มและถ่ายรูปกนัภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอกีดว้ย ** ขอสงวนสทิธิใ์นหากไม่
พบดอกพญาเสอืโคร่งเนื่องจากขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ** 

  
เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 



 จากนัน้ เดินทางสู่ ถนนคนเดินท่ำแพ (เปิดเฉพาะวนัอาทิตย์)  ที่นี่มีสินค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้า เครื่องประดบั สนิค้าพืน้เมอืงพวกเครื่องเงนิ และนอกจากนี้ยงัเต็มไปดว้ย ของอร่อย น่าทานมากมาย มรี้าน
น ้า รา้นขนม รา้นของกนิเล่น แซมไปกบับรรดารา้นคา้เตม็สองขา้งถนน (หากถนนคนเดนิท่าแพปิด ขอสงวนสทิธิใ์น
การพาไปถนนคนเดนิววัลาย หรอืถนนคนเดนิกาด มช. หรอืโตรุ้่งใกลเ้คยีง) 

เยน็ อิสระอำหำรเยน็ ณ ถนนคนเดิน 

 น ำทุกท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมปำงวิมำน เพลส รีโซเทล1 จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่ำ 

DAY3  วดัพระสิงห์ – ม่อนแจ่ม – SKY WALK  – สวนดอกไม้ไร่ลมหนำว – พระธำตุดอยค ำ – CHOM 

CAFÉ - สวนดอกไม้ป้ำนกเอี้ยง – ตลำดวโรรส -  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ – กรุงเทพ

(สุวรรณภมิู)                          (B/L/-)                                                                                                                

เชา้      รบัประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม หรือร้ำนอำหำร 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหำวิหำร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน พระ
สงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กั
กนัในชื่อ เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรทัธาและจะ
เดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงานประเพณีป๋ีใหม่
เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิคข์ึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพื่อให้ศรทัธา ประชาชน
ได้พากนัมาสรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสงิหใ์ห้ได้สกัครัง้หนึ่งใน
ชวีติ 



  
น าทุกท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม จุดชมววิหลกัๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มอียู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทวิเขาสลบักนั
ไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพชืพรรณไปตามฤดูกาล ใน
เขตม่อนแจ่ม จะมสีถานทีท่่องเที่ยวแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไมไ้ผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิเขา 
ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดบัด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สีแดงสดไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบ
สะพาน ก็มทีุ่งดอกคอสมอส สชีมพูสลบัขาว ก าลงัเบ่งบานสะพรัง่ รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วง
หน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเรต็ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ด้
แบบใกลช้ดิ 

 



จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ไร่ลมหนำว จุดชมวิวที่สามารถขึ้นไปสมัผสัลมหนาว ชมวิวธรรมชาติที่
กวา้งไกลสุดตา พรอ้มเกบ็ภาพกบัดอกไมน้านาชนิด ชมไร่สตอรว์เบอรร์ี ่เลอืกซื้อผลติภณัฑช์าวดอย เสือ้ผา้พืน้เมอืง 
พชืผกัผลไม้เมอืงหนาว และการเล่นรถแรลลี่แบบชาวดอยแสนสนุกที่ไม่ควรพลาด แต่ปัจจุบนั ม่อนแจ่ม ปรบัโฉม
ใหม่มจีุดท่องเที่ยว คอื ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว ไร่สตรอเบอรี่ปลายฟ้า สกายวอล์ม่อนแจ่ม มรี้านค้า ร้านอาหาร
ขนาดเลก็ของชาวบา้นใหบ้รกิาร 

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร  

น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธำตุดอยค ำ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1 ,300 ปี 
ตัง้อยู่บรเิวณดอยค า ดา้นหลงัอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมยัพระนาง
จามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดยี์บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนป้ัน 

  
จากนัน้พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพเิศษอยู่ที่สวนป่าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็นการ
จ าลองสวนป่าดบิชื้นขึ้นมาอยู่ในเมอืง ให้ท่านไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆ เดนิเล่นในสวนป่าที่ร่มรื่นจากเงาของ
ตน้ไมใ้หญ่ ชมน ้าตก เดนิลดัเลาะล าธารทีเ่ตม็ไปดว้ยฝงูปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 



 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้ป้ำนกเอ้ียง เป็นสวนดอกไมบ้รรยากาศโล่งสบาย เตม็ไปดว้ยดอกมารก์าเรต็สมีว่ง 
สวนที่นี้จะเป็นทุ่งดอกไมโ้ล่งๆกว้าง ไม่แออดั มวีวิทุ่งนาใหค้วามเป็นธรรมชาต ิท าให้ถ่ายภาพออกมาสวยโปร่งโล่ง
สบายตา ในสวนมีพร็อพเตรียมไว้ให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร่มหลากสีให้ยืมฟรี พร็อบกระเป๋าเก๋ๆ มีเก้าอี้นัง่ให้
ถ่ายภาพ แบบถ่ายมุมสงูกม็ ีใหลู้กคา้ไดเ้พลดิเพลนิ กบัการถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

  
จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่ำ ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้งใกลเ้มอืงเชยีงใหม่ ถ่ายภาพ
กบั หุ่นฟางคงิคองยกัษ์ ทีอ่่างเกบ็น ้าหว้ยตงึเฒ่า สถานทีพ่กัผ่อนของชาวเชยีงใหม่ ทีส่รา้งความตื่นเตน้และดงึดูดให้
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาถ่ายภาพหุ่นคงิคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขาเป็นฉากหลงัอย่างไม่ขาดสาย มี
สะพานไมไ้ผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงัมกีระท่อมกลางนา ซึ่งเปิดให้บรกิารเป็นที่พกัอีกดว้ย ภายในสถานทีม่ ี
หุ่นคงิคองยกัษ์ พ่อ แม่ ลูก พรอ้มหน้ากนัทัง้ครอบครวั  หุ่นตวัลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มคีวามสงู 4 เมตร   ตวัแม่  มี
ความสูงกว่า 6 เมตรตัง้ชื่อว่า “แม่ขวญั”   ตวัพ่อ ชื่อ “พ่อโชคลาภ”  มคีวามสูงกว่า 8 เมตร  ซึ่งแต่ละตวัจะมบีนัได
ส าหรบัขึ้นไปถ่ายภาพกบัตวัคงิคองได้อีกด้วย  แนะน าให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะได้ถ่ายภาพ
หุ่นคงิคองไดแ้บบไม่ยอ้นแสง แต่ถ้ามาในช่วงเยน็ก็จะไดส้มัผสับรรยากาศของทุ่งนาที่มแีสงสทีองส่องกระทบ และ



สะพานไมไ้ผ่ท่ามกลางทุ่งนาส าหรบัเดนิเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเส้นทางมกีารจดัจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทัง้ทีน่ัง่
แบบลา้นนา หุ่นไล่กา และสะพานไมข้นาดเลก็กลางทุ่ง 
แวะซื้อของฝาก ตลำดวโรรส ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากพืน้เมอืงจากเชยีงใหม่ อาท ิไสอ้ัว่ น ้าพรกิหนุ่ม น ้าพรกิ
อ่อง แคบหมู ฯลฯ 

 ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยงั ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท าการเช็คอิน ณ 

 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิสายการบนิสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR 
21.10 ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสำยกำรบิน THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่ 

 VZ2107  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี**อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสำยกำรบิน** 

22.30 เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู (กรงุเทพ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
อตัรำค่ำบริกำร  

วนัท่ีเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
31 ธนัวำคม – 02 มกรำคม 2564 11,999 3,000 
01 – 03 มกรำคม 2564 10,999 3,000 

 
**ไม่มีรำคำเดก็ รำคำน้ีไม่รวมค่ำทิป** 

**รำคำเดก็อำยุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทำงกลบั (INFANT) ท่ำนละ 2,000 บำท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 
 

เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส ำคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

7 วนัก่อนกำรเดินทำง  
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  



- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภำพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขกำรจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ
ว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ ำนวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 



เง่ือนไขกำรยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมำยเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบนิ อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้ จ่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบินอาจจะเรยีก
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรอื 3 เตียง ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์ห้กบัทำงบริษทัฯ แล้วทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่ำน ท่ีมอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริกำร ** 



 


