
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจท็ THAI VIET JET (VZ) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิ(BKK) 

บนิเขา้เมอืงเชยีงราย ออกเมอืงเชยีงใหม่ ไม่ยอ้นทาง 
VZ138 BKK(กรงุเทพ) – CEI(เชียงราย) 09.35 – 11.00 

VZ121 CNX(เชียงใหม่)- BKK(กรงุเทพ) 20.20 – 21.40 

กรุป๊วนัท่ี 30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 



VZ130 BKK(กรงุเทพ) – CEI(เชียงราย) 06.30 – 07.55 

VZ121 CNX(เชียงใหม่)- BKK(กรงุเทพ) 20.20 – 21.40 

กรุป๊วนัท่ี 31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 

 

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

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

 

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้า
หลวง – พระธาตุดอยตุง – ดอยช้างมูบ – ผาฮ๊ี- ถ า้หลวง ขนุน ้านางนอน                                              (B/L/D)                                                                                                                                                                         

**เชา้**   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เวียดเจต็ (THAI VIETJET AIR) 
โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิัทฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั
แบบผ้า และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 
** กรุป๊ 30 – 01 มกราคม 2564  นัดเวลา 07.00 น.       กรุป๊ 31 – 02 มกราคม 2564  นัดเวลา 04.00 น. 

..........  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงราย จงัหวดัเชียงราย โดย สายการบินไทย เวียดเจต็ (THAI VIETJET AIR)
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

 กรุป๊ 30 – 01  มกราคม 64 เดินทางโดย VZ138  เวลา09.35 – 11.00 บริการอาหารเช้าแบบกล่อง  
 กรุป๊ 31 – 02 มกราคม 64 เดินทางโดย VZ130  เวลา06.30 - 07.55 บริการอาหารเช้าณ ร้านโจก๊เมืองเชียงราย 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์และสายการบินท่ีใกล้เคียงกนั** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

..........  เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชียงราย จงัหวดัเชยีงราย เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั  
เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ  

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว -------------------- 

มุ่งหน้าเดนิทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตัง้อยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนดม์าร์ค ที่ทุกคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แลว้
ที่นี่ยงัมรี้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บรกิาร และที่ไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชาคุณภาพดี
หลากสายพนัธุ ์เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม ไร่ชาฉุยฟง เคยเป็นทีถ่่ายท าละคร เรื่อง “รกัออกอากาศ”  



 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

ออกเดินทางสู่ พระต าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง  พระต าหนักดอยตุงก่อตัง้ขึ้นจากพระราชด าริ
ของ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเดจ็ย่า อาคารพระต าหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลงัแรก
ของสมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ที่เน้นความเรยีบง่ายและการใช้ประโยชน์ มลีกัษณะการ
ก่อสร้างเป็นการผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ไฮไลท์ส าคญัในการมาเท่ียวดอยตุง นัน่กค็อืการเกบ็ภาพความประทบัใจกบัทุ่งดอกไม้สีสนั 
สดใส นัน่คอื สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหบุเขา 

 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดยี์แห่งแรกของเมืองล้านนา ซึ่งมีความเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นววิ
ธรรมชาติของเมอืงเชยีงรายได้อย่างเตม็ตามลีกัษณะเป็นเจดยี์สทีองอร่าม 2 องค์คู่กนัและถือเป็น พระธาตุประจ าปี
กุน ถอืว่าครัง้หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคงและความรุ่งเรอืงในชวีติ 



 

จากนัน้ออกเดินทางไปยงัจุดชมวิวดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิว
สวยงามมากๆ และยงัอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเขา้มาชมความงามในฐานปฏบิตัิการไดเ้พยีงแค่แสดงบตัรประจ าตวั
ประชาชนต่อเจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตทีส่รา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 

 

 



น าท่านเดนิทางสู่ บ้านผาฮ้ี หรอื ดอยผาฮ้ี อยู่ที่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขา 
ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ที่นี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ด า ในอดตีพื้นที่
บริเวณนี้มีถางป่าจนหวัโล้นแล้วปลูกฝ่ิน ข้าวโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง ได้เขา้มาใน
หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกท าไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศัยร่วมกบัป่า ห้ามไม่ให้ตดัไม้
ท าลายป่า และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกนัมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัของชาวอาขา่ผาฮี้ ที่หนัมา
ปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลกัทัง้หมู่บ้าน โดยส่งเสรมิให้ปลูกกาแฟพนัธุ์อาราบิก้าซึง่ให้ผลดใีนพื้นที่สงูจนโด่งดงัไปทัว่
โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดกีว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน์ ภูเขา เดนิเที่ยวชม
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาขา่ บ้านแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี 
ววิเบื้องหน้าคอื ทวิเขาทีส่ลบัซบัซอ้น ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็นบางวนั) และใหท้่านแวะ
มาจบิเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยี่ยม ความพเิศษของ ร้านกาแฟภผูาฮ้ี คอื ววิของร้านที่สวยงามมองเหน็ทวิเขาที่
เรยีงรายเบื้องหน้า มมีุมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆ 

 

น าท่านเดนิทางไปยงั วนอทุยานถ า้หลวง-ขนุน ้านางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดอยนางนอน ต าบลโป่ง
ผา อ าเภอแม่สาย มเีนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยานเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2529 ในอดตีถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเชยีงราย น้อยคนนักที่จะรู้จกั ตัง้แต่มี
เหตุการณ์เยาวชนทมีหมูป่าตดิถ ้าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มขีา่วออกไปทัว่โลก ทีน่ี่จงึกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่คน
นิยมมาเมื่อมาเชยีงราย มาตามรอยทมีหมูป่า 

 



ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั CHIANGRAI GREEN PARK RESORT หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

DAY2 วดัร่องเสือเต้น – วดัร่องขุ่น – RYOKAN CAFE – ม่อนแจ่ม – ม่อนแจม่ SKY WALK – สวน
ดอกไม้ I LOVE FLOWER FARM – กาดรินค า                                                                     (B/L/-) 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัทีม่คีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานทีโ่ดดเด่นของวดัแห่งนี้
คอื “วหิารร่องเสอืเตน้” ซึง่มคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนว
ประยุกต์ ที่มศีลิปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใช้โทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสขีางองค์ใหญ่ 
และภาพเขยีนฝาผนังทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  

 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ที่ขึ้นชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผู้สร้างและ
ออกแบบอย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแห่งนี้อยู่ 
3 ประการ คอื เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึง่ปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผสัได้ 
ลกัษณะเด่นของวดั คอื พระอุโบสถทีถู่กตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงัมีภาพจติรกรรมฝา
ผนังภายในพระอุโบสถทีง่ดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 



จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ RYOKAN CAFÉ ตัง้อยู่ใน อ าเภอแม่ลาว รา้นกาแฟและบา้นพกัแบบญี่ปุ่ นกลิน่อายมนิิ
มอล ท่ามกลางววิสวยๆ ของทอ้งทุ่งนาในบรรยากาศเยน็สบาย ใกล้ๆ คาเฟ่มตีวัการต์ูนญี่ปุ่ นโทโทโร่ (TOTORO) ตวั
สเีขยีวยนือยู่อนันี้ถอืเป็นแลนดม์ารค์ถอืเป็นแลนดม์ารค์ของทีน่ี่ 

 

 เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 จากนัน้ เดนิทางสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม จุดชมววิหลกัๆ ของ ดอยม่อนแจ่ม มอียู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทวิเขาสลบักนั
ไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพชืต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพชืพรรณไปตามฤดูกาล  ใน
เขตม่อนแจ่ม จะมสีถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ SKYWALK ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชงิ
เขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองขา้งทางประดบัดว้ยดอกสรอ้ยหงอนไก่สแีดงสดไปตลอดแนว ส่วนทีด่า้นล่างขอบ
สะพาน ก็มทีุ่งดอกคอสมอส สชีมพูสลบัขาว ก าลงัเบ่งบานสะพรัง่ รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะทยอยบานในช่วง
หน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกมากาเรต็ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไมไ้ด้
แบบใกลช้ดิ 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่  I LOVE FLOWER FARM สวนดอกไมท้ีฮ่อตฮติทีส่ดุในตอนนี้ สวนดอกไมข้นาด 8 ไร่ 
สะพรัง่ไปดว้ยหมูม่วลดอกไมห้ลากหลายชนดิ ทัง้ดอกคตัเตอรส์ขีาวละมนุ ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส และดอกมาร์
กาเรต็ สมี่วงอ่อนทีถ่่ายรูปมมุไหนกอ็อกมาสวย พเิศษ!! WELCOME SET 1 ชุด  



 
 จากนัน้ เดินทางสู่ ถนนคนเดิน  ที่นี่มีสินค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดบั สินค้า

พืน้เมอืงพวกเครื่องเงนิ และนอกจากนี้ยงัเตม็ไปดว้ย ของอร่อย น่าทานมากมาย มรีา้นน ้า รา้นขนม รา้นของกนิเล่น 
แซมไปกบับรรดารา้นคา้เตม็สองขา้งถนน (กาดรินค า หรือ กาดหน้ามอ) 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดิน 

 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมปางวิมาน เพลส รีโซเทล1 จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า 

DAY3 วดัศรีสุพรรณ – พระธาตุดอยสุเทพ – ห้วยตึงเฒ่า – พระธาตุดอยค า  – CHOM CAFÉ– ONE 
NIMMAN -  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพ(สุวรรณภมิู)                                          (B/L/-)                                                                                                                

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีสุพรรณ ตัง้อยู่บนถนนววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  เป็นวดัทีม่ปีระวตักิารก่อสร้าง
มาตัง้แต่ครัง้อดตีกว่า 500 ปี ในรชัสมยัของพระเจา้เมอืงแกว้ กษัตรยิ์เชยีงใหม่ราชธานี และพระนางสริยิสวด ีพระ
ราชมารดามหาเทวเีจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอ ามาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าค า สร้างวดัชื่อว่า “วดัศรสีุพรรณอาราม” 
ต่อมาเรียกสัน้ๆ ว่า “วดัศรีสุพรรณ” ภายในวดัมอีุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสบืสาน
เครื่องเงนิชุมชนววัลาย ซึง่เป็นชุมชนท าหตัถกรรมเครื่องเงนิทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัเชยีงใหม่ 

 



น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มีความส าคญัมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ
ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึ่ง
เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปด
เหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึง่ก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่
ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 
เท่ียง     รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ข้าวซอย 

จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า 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 



 
น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัพระธาตุดอยค า 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 



 
จากนัน้ เดนิทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตนั ภาสกรนท”ี คอืการรือ้
ฟ้ืนและต่อยอดย่านอนัถือเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมยัของเมอืงเชยีงใหม่ ให้กลบัมาเปลี่ยม
ชวีติชวีาและกลายเป็นศูนยก์ารคา้ชุมชนแห่งใหม่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งช๊อปป้ิง กว่า 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 
เยน็   อิสระอาหารเยน็ ณ ONE NIMMAN 
 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท าการเชค็อนิ ณ  เ ค า น์ เ ต อ ร์

เชค็อนิสายการบนิสายการบินไทย เวียดเจต็ (THAI VIETJET AIR) 
20.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสายการบินไทย เวียดเจต็ (THAI VIETJET AIR)เทีย่วบนิที ่ 

 VZ121 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์และสายการบินท่ีใกล้เคียงกนั** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

21.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 11,999 3,000 
31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 12,999 3,000 

 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

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

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

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

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- 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 ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 



อตัราค่าบริการน้ี 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  

 
เง่ือนไขการจอง 

- 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 านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- 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 
 
หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม 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 โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะ
เรยีกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรอื 3 เตียง ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
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 อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิไดใ้นบางกรณี 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  
 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


