บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ100
VZ121

BKK(สุวรรณภูมิ) - CNX(เชียงใหม่)
CNX(เชียงใหม่)- BKK(สุวรรณภูมิ)

06.10 – 07.30
20.20 – 21.40

** ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้ อยู่กบั สายการบิน**

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดบ้านเด่น – ฮิ โนกิ แลนด์ – สวนส้มธนาธร –
น้าพุร้อนฝาง

(B/L/D)

04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิชนั ้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET
(VZ) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้ เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
06.10 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ จังหวัดชี ยงใหม่ โดยสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET
(VZ) เทีย่ วบินที่ VZ100 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่ นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
07.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
08.00 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------เช้า
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า
นําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดบ้านเด่ น เป็ นวัดที่ตงั ้ อยู่บนเนินเตี้ยๆ และใต้เนินนัน้ เป็ นถํ้าศักสิทธิ ์ที่ ชาวบ้านพา
กันนับถือ จึงเรียกวัดนี้กนั ว่า “วัดบ้านเด่น” นอกจากจะแวดล้อมด้วยภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงามแล้ว ทีต่ งั ้ ของวัดยังอยู่ใน
เขตเมือง เก่าโบราณทีเ่ รียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลย เรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เป็ นต้น
มา ต่อมาในปี พ.ศ.2437 ครูบาเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสได้ทําการบูรณะวัดขึน้ มาใหม่ ให้มคี วาม วิจติ รงดงาม
ตระการตาด้ว ยศิล ปะ สถาปตั ยกรรมไทยล้านนา จุด เด่นของวัด นี้อ ยู่ท่สี งิ่ ปลูก สร้างที่มคี วามสวยงาม วิจติ ร
ตระการตา ซึง่ ครูบาเทืองมีความ ตัง้ ใจ ว่าจะให้เป็ น ศาสนสถานทีง่ ดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็ นอุบายในการดึง
คนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา โดย
ภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏไิ ม้สกั ทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูป
เจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสําคัญๆของไทย (องค์จําลอง) และด้วยความที่ครูบาเทืองเป็ นพระที่มปี ฏิปทาจึง
ได้รบั ความเลื่อมใสศรัทธา จากผูค้ นทัวไป
่ ร่วมถวายปจั จัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานทีส่ วยงามและยิง่ ใหญ่และ
กลายเป็นทีร่ จู้ กั ในเวลาไม่นาน

นําท่านเดินทางไปยัง ฮิ โนกิ แลนด์ หรือ ธีมพาร์ก (THEME PARK) อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่ง
เดียวในประเทศไทย บนพื้นที่ 83 ไร่ ตัง้ อยู่ในอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โดยรอบโอบล้อมด้วย
ขุนเขา และพืน้ ที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน จุดเด่นสําคัญๆของฮิโนกิแลนด์ ด้านหน้าเป็ นเสาโทริอแิ บบเรียวบุท่ี
จําลองมาจากเสาโทริอกิ ลางนํ้าประตูใหญ่แห่งศาลเจ้าอิทสึคุชมิ ะ เมื่อเข้ามาถึงด้านหน้าก็จะพบซุม้ ประตูโคมแดง
ขนาดใหญ่ ที่จํ า ลองมาจากซุ้ ม ประตู ค ามิน าริม งหรือ ฟุ ไ รจิน -มงจากวัด อาซากุ ส ะ ซึ่ง ใต้ โ คมแดงนั ้น มี
ประติมากรรมมังกรแกะสลัก ซึง่ ซุม้ ประตูแห่งนี้เป็นซุม้ ประตูมงคล เมื่อเดินผ่านใต้โคมแดงไปแล้วสร้างความเป็ น
สิรมิ งคลให้ตวั บุคคลนัน้ ๆ

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านเดินทางไปยัง สวนส้มธนาธร สวนส้มขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในเรื่องของคุณภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
จนเรียกได้ว่าเป็ นความภูมใิ จของ ชาวเมืองฝาง เมืองทีเ่ ป็ นต้นกําเนิดของส้มพันธุส์ ายนํ้าผึง้ นี้ ก็คอื “สวนส้มธนา
ธร”ซึ่งตอนนี้ได้มกี ารพัฒนาให้กลายเป็ นแหล่ง ท่องเที่ยว ทัง้ สวนส้มธนาธร 2 (บ้านลาน) และ สวนธนาธร 8
(สวนท่าตอน) ให้นกั ท่องเทีย่ วเลือกชม เลือกชิมได้ตามสะดวก เพราะความสวยงามงามของผลส้มในเวลาติดผล
สีสนั ของผลส้มทีโ่ ดดเด่นตัดกับใบสีเขียว แซมสลับด้วยสีดอกไม้นานาพันธุ์ จึงทําให้บริเวณแปลงปลูกดูสวยงาม
กลายเป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ย วที่ไ ด้ร บั ความนิย มของนัก ท่ อ งเที่ย วที่เ ดิน ทางไปสัม ผัส บรรยากาศ ลมหนาวที่

เชียงใหม่อย่างมาก พืน้ ทีโ่ ดยรอบของบริเวณสวนส้มธนาธรทัง้ 2 แห่ง โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ท่ี
งดงาม โดยเฉพาะในสวนธนาธร 8 (สวนท่าตอน) เราจะได้เห็นสายนํ้ากกทีล่ ดั เลาะพืน้ ทีร่ าบลุ่ม ซึง่ เหมาะแก่การ

เย็น

ชมวิวและเก็บภาพประทับใจเป็นอย่างยิง่ เราสามารถ เดินทางท่องเทีย่ วในสวนส้มแบบสบายๆ ด้วยพาหนะทีช่ ่อื
ว่า“รถเรื่อ”สําหรับหมู่คณะ และ“รถกอล์ฟ”ที่ไว้บริการสําหรับคนที่ต้องการ ความเป็ นส่วนตัว พร้อมกับผู้ดูแลที่
คอยให้คาํ แนะนํา หรือตอบปญั หาเกีย่ วกับการปลูกส้มด้วย
นํ าท่านเดินทางไปยัง น้ าพุร้อนฝาง ตัง้ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติท่มี ี ความน่ าอัศจรรย์อยู่ในตัว ตรงที่เป็ นบ่อนํ้ าพุรอ้ นที่เกิดขึน้ มาจากหิ นร้อนเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลก
(แม็กม่า) ไหลแทรกมาตามช่องหินขึ้นมาใกล้เปลือกโลก ทําให้ชนั ้ หินบริเวณนัน้ มีอุณหภูมสิ ูงขึ้น และเมื่อนํ้ า
บาดาลไหลผ่านชัน้ หินร้อนดังกล่าว จึงทําให้อุณหภูมขิ องนํ้านัน้ สูงขึน้ ตามไปด้วย ทําให้เกิดแรงดันมหาศาล และ
ดันตัวเองผ่านรอยแยกของหินแกรนิตขึน้ มาบนพืน้ ผิวโลก จนเกิดเป็ นนํ้าพุรอ้ นพุ่งขึน้ มา โดยมีไอร้อน เป็ นควัน
ลอยคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความร้อนของนํ้ าในบ่อนํ้าพุรอ้ นนัน้ มีความร้อนสูงประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส
เลยทีเดียว สําหรับ บ่อนํ้าพุรอ้ นฝาง มีมากมายกว่า 50 บ่อ โดยตัง้ กระจัดกระจายอยู่ทวไปรอบๆ
ั่
ภายในบริเวณ
พืน้ ทีท่ ่กี ว้างใหญ่กว่า 10 ไร่ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้พฒ
ั นาพื้นทีใ่ ห้มคี วามสวยงามเข้ากับธรรมชาติ โดย
ทําทางเดินด้วยแนวหิน เพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วเดิน เข้าไปชมบ่อนํ้าพุรอ้ นได้อย่างใกล้ชดิ
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั ฝาง โมเดิ รน์ หรือที่พกั เทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY2 ดอยอ่างขาง – สถานี เกษตรหลวงดอยอ่างขาง – ไร่ชา 2000ไร่ –ไร่สตอเบอรรี่บา้ นนอแล –
ชมซากุระ (ช่วงปลาย ธ.ค.- ต้นเดือน ม.ค.) - ถนนคนเดิ นท่าแพ
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ดินแดนแห่งความโรแมนติกเทีย่ วได้ไม่มเี บื่อ และครัง้ หนึ่งในชีวติ ต้องหาโอกาส
มาเทีย่ ว เป็นอีกหนึ่งดอยยอดฮิตทีแ่ ม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนก็ไม่อาจทําให้กระแสการท่องเทีย่ วดอยอ่าง
ขางลดลงไปได้เลย ดอยอ่างขางตอบโจทย์สําหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ ้องการมาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น ชมแปลง
ดอกไม้และพืชผักเมืองหนาวอันสวยงาม ชมวิวพระอาทิตย์ขน้ึ และทะเลหมอก สัมผัสวิถชี วี ติ ชาวไทยภูเขาที่ม ี
ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ และหากมาเทีย่ วในช่วงต้น -กลางม.ค. ยังได้ของแถมชมดอกซากุระแท้ในสถานี
เกษตรฯ รวมถึงดอกพญาเสือโคร่งบานทัวทั
่ ง้ ดอยยิง่ ช่วยเพิม่ ความโรแมนติกขึน้ ไปอีกหลายเท่า

หลังจากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ สถานี เกษตรหลวงอ่ างขาง โครงการหลวงแห่งแรกของในหลวงรัชกาลที่ 9
จัดตัง้ ขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานีวจิ ยั และปลูกพืชเมืองหนาวนานาพันธุ์แทนการปลูกฝิ่ นของชาวเผ่าต่างๆ ต่อมาได้
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทีส่ ําคัญในช่วงฤดูหนาวของทุกปี และเปิ ดให้ทกั ท่องเทีย่ วได้เข้ามาชมความสวยงาม
ของการจัดสวนไม้เ มือ งหนาวและแปลงพืชผักผลไม้ ใครชอบความงามหมู่มวลดอกไม้ต้องไม่พลาด เพราะ
ดอกไม้เมืองหนาวที่น่ีจะปลูกหมุนเวียนในทุกๆปี และแตกต่างกันตามฤดู กาล นอกจากนี้ยงั มีจุดเทีย่ วชมอื่น ๆ
ภายในสถานีฯ ที่น่าสนใจและแวะถ่ายภาพได้ตลอดทุกจุด แต่จะมีจุดท่องเที่ยวหลัก คือ สวนสมเด็จซึ่งตัง้ อยู่
ด้านหน้าทางเข้า ติดกันคือโรงเรือนเพาะพันธุก์ ุหลาบ และเรือนดอกไม้ตงั ้ อยูต่ รงข้ามสวนสมเด็จ ถัดไปบริเวณใจ

กลางสถานี ฯ คือ สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ และสโมสรอ่างขางซึ่งเป็ นร้านอาหารและร้านกาแฟ รวมไปถึง
ความงามของพระตําหนักท่ามกลางทัศนียภาพในโครงการหลวง เรียกได้ว่าเมื่อลมหนาวมาเมื่อไหร่ ใครๆก็
อยากมาเช็คอินทีอ่ ่างขางแน่นอน
นําท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 2000ไร่ ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ เป็ นหุบเขาเล็กๆ มีไร่ชาสีเขียวยาวเป็ นขัน้ บันไดตาม
เนินเขา ด้วยทัศนียภาพของทะเลหมอก ทําให้ทน่ี ่เี ปรียบเหมือนสายนํ้าทีก่ ําลังไหลผ่านช่องเขา เหมาะกับการมา
ชิมชาหอม ๆ ดื่มดํ่ากับบรรยากาศธรรมชาติ
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ไร่สตอเบอรรี่บ้านนอแล ไร่สตรอว์เบอร์รส่ี ุด UNSEEN ที่หา้ มพลาด ไร่แห่งนี้เป็ น
ของโครงการหลวง ตัง้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นนอแล ความพิเศษของไร่สตรอว์เบอร์รแ่ี ห่งนี้ทแ่ี ตกต่างจากไร่อ่นื ๆ คือเป็ นไร่
แบบขัน้ บันได กว้างใหญ่สุดสายตา คล้ายๆ ไร่ชาทีห่ ลายคนคุน้ เคย แม้ ว่าทีไ่ ร่น้ีจะห้ามเก็บผลสตรอว์เบอร์ร่ี แต่
ด้วยทิวทัศน์ของแปลงสตรอว์เบอร์ร่ี และภูเขาสลับซับซ้อนเบือ้ หลัง รวมถึงทะเลหมอกยามเช้า ก็ช่วยให้ทน่ี ่ีเป็ น
เหมือนดังสวรรค์
่
เลยทีเดียว จากนัน้ ทําท่านถ่ายรูป ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ทีถ่ อื ว่าขึน้ ชื่อใน
เรื่อ งของการเป็ นแหล่ งชมดอกไม้เ มือ งหนาวนานาชนิด นอกจากนัน้ ที่น่ียงั เป็ นอีกหนึ่งแหล่ งชมซากุ ระอัน
สวยงาม จุดเด่นของทีน่ ่ี นอกจากจะมีซากุระไทยอย่างนางพญาเสือโคร่งให้ชมได้ตงั ้ แต่บนเส้นทางถนนทีจ่ ะขึน้
ไปยัง ดอยอ่างขาง เพราะมีต้นนางพญาเสือโคร่งปลูกไว้ตลอดสองข้างทางแล้ว ยังมีต้นซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่น
ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูปกันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอีกด้วย ** การบานของดอกพญา
เสือโคร่งขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ **

เย็น

จากนัน้ เดินทางสู่ ถนนคนเดิ นท่ าแพ (เปิดเฉพาะวันอาทิตย์) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าขายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็ น
เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ สินค้าพืน้ เมืองพวกเครื่องเงิน และนอกจากนี้ยงั เต็มไปด้วย ของอร่อย น่ าทานมากมาย มี
ร้านนํ้า ร้านขนม ร้านของกินเล่น แซมไปกับบรรดาร้านค้าเต็มสองข้างถนน (หากถนนท่ าแพปิ ดขอสงวนสิ ทธิ์
พาไป SHOPPING ที่อื่นแทนเช่น ถนนวัวลาย / กาดริ นคา / กาดหน้ ามอ)
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมปางวิ มาน เพลส รีโซเทล หรือเทียบเท่า

DAY3 วัดศรีสพุ รรณ – ม่อนแจ่ม – SKY WALK – สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว – I LOVE FLOWER
FARM – ตลาดวโรรส - ท่ า อากาศยานนานาชาติ เ ชี ยงใหม่ – กรุง เทพ(สุว รรณภูมิ )
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ ตัง้ อยู่บนถนนวัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นวัดทีม่ ปี ระวัตกิ าร
ก่อสร้างมาตัง้ แต่ครัง้ อดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริยเ์ ชียงใหม่ราชธานี และพระนาง
สิรยิ สวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอํา มาตย์ช่อื เจ้าหมื่นหลวงจ่าคํา สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรี

สุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสัน้ ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ทีช่ าวชุมชนร่วมแรง
ร่วมใจสืบสานเครือ่ งเงินชุมชนวัวลาย ซึง่ เป็นชุมชนทําหัตถกรรมเครือ่ งเงินทีม่ ชี ่อื เสียงของจังหวัดเชียงใหม่
นํ าทุกท่านเดินทางสู่ ดอยม่ อนแจ่ ม จุดชมวิวหลักๆ ของ ดอยม่อ นแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็ นทิว เขา
สลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็ นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึง่ จะเปลีย่ นพืชพรรณไปตาม
ฤดูกาล ในเขตม่อนแจ่ม จะมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ SKYWALK ม่อนแจ่ม เป็ นสะพานไม้ไผ่ทท่ี อดยาวเลาะ
ตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับด้วยดอกสร้อยหงอนไก่สแี ดงสดไปตลอดแนว ส่วน
ทีด่ า้ นล่างขอบสะพาน ก็มที ุ่งดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว กําลังเบ่งบานสะพรัง่ รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ทีจ่ ะ

ทยอยบานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซึ่งเราสามารถลงไป
ถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชดิ

จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว จุดชมวิวที่สามารถขึน้ ไปสัมผัสลมหนาว ชมวิวธรรมชาติท่ี
กว้างไกลสุดตา พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิด ชมไร่สตอร์วเบอร์ร่ี เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาวดอย เสื้อผ้า
พืน้ เมือง พืชผักผลไม้เมืองหนาว และการเล่นรถแรลลีแ่ บบชาวดอยแสนสนุ กทีไ่ ม่ควรพลาด แต่ปจั จุบนั ม่อนแจ่ม
ปรับโฉมใหม่มจี ุดท่องเทีย่ ว คือ ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว ไร่สตรอเบอรีป่ ลายฟ้า สกายวอล์ม่อนแจ่ม มีรา้ นค้า
ร้านอาหารขนาดเล็กของชาวบ้านให้บริการถ

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นําท่านออกเดินทางสู่ I LOVE FLOWER FARM สวนดอกไม้ทฮ่ี อตฮิตทีส่ ุดในตอนนี้ สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่
สะพรังไปด้
่ วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด ทัง้ ดอกคัตเตอร์สขี าวละมุน ดอกลาเวนเดอร์สมี ว่ งสดใส และดอก
มาร์กาเร็ต สีมว่ งอ่อนทีถ่ ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวย พิเศษ!! WELCOME SET 1 ชุด

จากนัน้ พาท่านชมความสวยงามและถ่ ายรูป ของ ห้ วยตึ งเฒ่ า ชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เ มืองเชียงใหม่
ถ่ายภาพกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ทีอ่ ่างเก็บนํ้าห้วยตึงเฒ่า สถานทีพ่ กั ผ่อนของชาวเชียงใหม่ ทีส่ ร้างความตื่นเต้น
และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพหุ่นคิงคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มภี ูเขาเป็ นฉากหลัง
อย่างไม่ขาดสาย มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงั มีกระท่อมกลางนา ซึง่ เปิดให้บริการเป็ นทีพ่ กั อีก
ด้วย ภายในสถานที่ม ี หุ่นคิงคองยักษ์ พ่อ แม่ ลูก พร้อมหน้ ากันทัง้ ครอบครัว หุ่นตัวลูก ชื่อ “น้ องแรมเพจ” มี
ความสูง 4 เมตร ตัวแม่ มีความสูงกว่า 6 เมตรตัง้ ชื่อว่า “แม่ขวัญ” ตัวพ่อ ชื่อ “พ่อโชคลาภ” มีความสูงกว่า 8
เมตร ซึ่งแต่ละตัวจะมีบนั ไดสําหรับขึน้ ไปถ่ายภาพกับตัวคิงคองได้อกี ด้วย แนะนํ าให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้า
ก่อนเทีย่ งเพราะจะได้ถ่ายภาพหุ่นคิงคองได้แบบไม่ยอ้ นแสง แต่ถ้ามาในช่วงเย็นก็จะได้สมั ผัสบรรยากาศของทุ่ง
นาทีม่ แี สงสีทองส่องกระทบ และสะพานไม้ไผ่ท่ามกลางทุ่งนาสําหรับเดินเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเส้นทางมีการจัดจุด
ถ่ายภาพเก๋ๆ อยูห่ ลายมุม ทัง้ ทีน่ งแบบล้
ั่
านนา หุ่นไล่กา และสะพานไม้ขนาดเล็กกลางทุ่ง
แวะซื้อของฝาก ตลาดวโรรส ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองจากเชียงใหม่ อาทิ ไส้อวั ่ นํ้ าพริกหนุ่ ม
นํ้าพริกอ่อง แคบหมู ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
20.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) เทีย่ วบินที่
VZ121 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ ท้องเครื่อง ท่ านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่ นัง่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

21.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
06 - 08 มกราคม 2564
10 – 12 มกราคม 2564
13 – 15 มกราคม 2564
16 – 18 มกราคม 2564
20 – 22 มกราคม 2564
22 – 24 มกราคม 2564
24 – 26 มกราคม 2564
26 – 28 มกราคม 2564
01 – 03 กุมภาพันธ์ 2564
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2564
07 – 09 กุมภาพันธ์ 2564
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2564
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2564
06 – 08 มีนาคม 2564
09 – 11 มีนาคม 2564
14 – 16 มีนาคม 2564
16 – 18 มีนาคม 2564
18 – 20 มีนาคม 2564
21 – 23 มีนาคม 2564
24 – 26 มีนาคม 2564
26 – 28 มีนาคม 2564
04 – 06 เมษายน 2564
08 – 10 เมษายน 2564
18 – 20 เมษายน 2564

ราคาผู้ใหญ่
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
8,999
10,999
9,999
8,999
9,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
10,999
8,999
8,999

พักเดี่ยว
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

21 – 23 เมษายน 2564
24 – 26 เมษายน 2564
25 – 27 เมษายน 2564
27 – 29 เมษายน 2564

8,999
9,999
8,999
8,999

2,000
2,000
2,000
2,000

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สาํ หรับการทําประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํ ามันทุ กแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋าถือขึน้ เครือ่ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นําเทีย่ วตามรายการ)
- บริการนํ้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรม

ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสําคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋าสัมภาระทีม่ นี ้ํ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจําท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งั ่
จํากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจํานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท่จี ําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทําการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พี กั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่
นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปญั หาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- สําหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจําเป็ น
จะต้องชําระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

