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บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ (VZ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ110 BKK(สวุรรณภมิู) – CNX (เชียงใหม่) 08.35 – 09.45 
VZ121 CNX(เชียงใหม)่ – BKKสวุรรณภมิู) 20.20 – 21.40 
**ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 
/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14 วนั) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 

DAY 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัพระธาตุดอยสเุทพ – อนุสาวรียค์รบูาศรี
วิชยั – ห้วยตึงเฒ่า –  สวนดอกไม้แม่ริม –  ประตูท่าแพ                         (–/L/D) 

06.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจท็ โดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยัแบบผ้า และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

08.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ เที่ยวบนิที่ VZ110 ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

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

09.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัที่มคีวามส าคญัมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธ

ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุซึง่
เป็นบนัไดนาคเจด็เศยีรก่อปูน และเมื่อเดนิเขา้ไปภายในวดั จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆงัทรงแปด

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

โปรแกรมทัวรเ์ชียงใหม่ ดอยอินทนนท ์(VZ) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร ์TH5421114 

เหลีย่ม ปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวดัยงัเป็นจุดชมววิเมอืงเชยีงใหม่
ไดอ้ย่างชดัเจนอกีแห่งหนึ่งดว้ย 

 
จากนัน้น าทุกท่านออกเดนิทางสกัการะ อนุสาวรียค์รบูาศรีวิชยั ผูท้ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นนกับุญแห่งลา้นนาไทย และปูชนีย
บุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิ ชัยนั ้นมีความผูกพันกับ
ประวตัศิาสตร์เมอืงเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มบีทบาทในการฟ้ืนฟูวดัวาอาราม โบราณสถาน
ต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ทีท่รุดโทรมใหก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้หนึ่ง และทีส่ าคญัครูบาศรวีชิยัเป็นผูร้เิริม่ชกัชวนให้
ประชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกนัสรา้งถนนจากเชงิดอยขึน้ไปสูว่ดัพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรอืเรยีกไดว้่าเป็นผู้
บุกเบกิเสน้ทาง ขึน้ดอยสุเทพ ทีท่ าใหเ้รามโีอกาสไดข้ึน้ไปชื่นชมความงามของธรรมชาตแิละกลิน่อายแห่งอารยธรรม
ล้านนาในทุกวนันี้ นอกจากนี้หลายคนยงัเชื่อกนัว่า เพยีงได้มาไหว้ครูบาศรวีชิัยกเ็สมอืนได้กราบสกัการะพระบรม
ธาตุเลยทเีดยีว 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

น าท่านชมความสวยงามและถ่ายรูปของ ห้วยตึงเฒ่า ชมบรรยากาศทุ่งนากวา้งใกลเ้มอืงเชยีงใหม่ ถ่ายภาพกบั หุ่น

ฟางคิงคองยกัษ์ ที่อ่างเก็บน ้าห้วยตึงเฒ่า สถานที่พกัผ่อนของชาวเชียงใหม่ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดให้
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาถ่ายภาพหุ่นคงิคองและชมบรรยากาศทุ่งนาสเีขยีวทีม่ภีูเขาเป็นฉากหลงัอย่างไม่ขาดสาย มี
สะพานไมไ้ผ่ทอดยาวกลางนา นอกจากนี้ยงัมกีระท่อมกลางนา ซึ่งเปิดใหบ้รกิารเป็นทีพ่กัอกีดว้ย ภายในสถานที่ม ี
หุ่นคงิคองยกัษ์ พ่อ แม่ ลูก พรอ้มหน้ากนัทัง้ครอบครวั  หุ่นตวัลูก ชื่อ “น้องแรมเพจ” มคีวามสูง 4 เมตร   ตวัแม่  มี
ความสูงกว่า 6 เมตรตัง้ชื่อว่า “แม่ขวญั”   ตวัพ่อ ชื่อ “พ่อโชคลาภ”  มคีวามสูงกว่า 8 เมตร  ซึ่งแต่ละตวัจะมบีนัได
ส าหรบัขึ้นไปถ่ายภาพกบัตวัคงิคองได้อกีด้วย  แนะน าให้นักท่องเที่ยวไปตอนเช้าก่อนเที่ยงเพราะจะได้ถ่ายภาพ
หุ่นคงิคองไดแ้บบไม่ย้อนแสง แต่ถ้ามาในช่วงเยน็ก็จะไดส้มัผสับรรยากาศของทุ่งนาที่มแีสงสทีองส่องกระทบ และ
สะพานไมไ้ผ่ท่ามกลางทุ่งนาส าหรบัเดนิเล่น ถ่ายภาพ ตลอดเสน้ทางมกีารจดัจุดถ่ายภาพเก๋ๆ อยู่หลายมุม ทัง้ทีน่ัง่
แบบลา้นนา หุ่นไล่กา และสะพานไมข้นาดเลก็กลางทุ่ง 
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น าท่านเขา้สู่ สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง หรอืสวนดอกไมอ้ื่นๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชยีงใหม่ (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณีท่ีสวนมีการปิดให้บริการหรือเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ 
การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)  ให้ท่านเพลิดเพลินกับดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง 
ดอกคตัเตอร ์และดอกไมอ้ื่นๆทีผ่ลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัใหช้มตลอดช่วงฤดกูาล 

 
น าท่านไปยงัจุดเช็คอินไฮไลท์ของจงัหวดั ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมอืนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยม
ส าหรบั นกัท่องเทีย่วมาถ่ายภาพเดนิผ่านฝงูนกพริาบทีบ่นิผ่านตวัไปมา หรอืแนบพงิองิก าแพงอฐิสสีม้และประตูงาม
ทีม่เีก่าแก่และมคีวามขลงั  

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า 
 
DAY 2 เจดียค์ู่ – น ้าตกวชิรธาร – ตลาดม้ง – วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร                   (B/L/-) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าท่านเดนิทางสู ่เจดียค์ู่ “พอ่และแม่” พระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล องคส์นี ้าตาล ประดษิฐานอยู่บนทีส่งูสุดใน

ประเทศไทย เคยีงคู่กบั พระมหาธาตุเจดียน์ภพลภมิูสิริ องคส์ม่ีวงอมชมพ ูซึ่งสรา้งขึน้โดยกองทพัอากาศร่วมกบั
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พสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดยีน์ภเมทนีดล สรา้งถวาย พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุยเดช 
เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ.2530 และพระมหาธาตุเจดยีน์ภพลภูมสิริ ิสรา้ง
ถวาย สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิฯ์ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี 
พ.ศ.2534  

 
 
น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกวชิรธาร เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตวัน ้าตกอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 750 เมตร น ้าจะดิง่จากผา ดา้นบน ตกลงสู่แอ่งน ้าเบื้องล่าง ในช่วงทีม่นี ้ามากละอองน ้าจะสาดกระเซ็นไป
ทัว่บรเิวณรูส้กึไดถ้งึความเยน็และชุ่มชื้น สะพานไม ้ทีท่อดยาวเขา้ไปหาหน้าผานัน้จะเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลาในฤดูน ้า
มากแต่หากเดนิ เขา้ไปจนสุดจากจุดนัน้จะไดส้มัผสักบั ความงาม ของน ้าตก มากทีสุ่ดตรงขา้มน ้าตกจะมหีน้าผาสูง
ชนั เรยีกว่า ผาม่อนแกว้หรอืในภายหลงัเรยีกว่า ผาแว่นแกว้ ฤดกูารท่องเทีย่ว น ้าตกวชริธาร สามารถเทีย่วไดทุ้กฤดู 
ช่วงทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ดคอื ฤดหูนาว 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนัน้เดนิทางสู่ ตลาดม้ง ดอยอนิทนนท์ บรเิวณ กม.32 ตรงขา้มปากทางแยกขึ้นพระต าหนักดอยผาตัง้หรอืที่

ชาวบา้นเรยีกกนัว่า กาดมง้ดอยอนิทนนท์ จะมชีาวบา้นเผ่ามง้แต่งชุดพืน้เมอืงตามสไตล์นัง่ขายของกนัตัง้แต่เช้าตรู่
จนถงึค ่าของที่น ามาขายก็จะเป็นผลไมต้ามฤดูกาลเช่น ลูกพบั สตรอวเ์บอรี ่ผกัยอดฝักแมว้ เสาวรส สาลี ่แอปเป้ิล 
อะโวคาโด ้ไวน์ผลไม ้น ้าผึง้ป่า เสือ้ผา้พืน้เมอืง ฯลฯ ของทานเล่นกเ็ช่น ถัว่ แมคคาดเีมยี เมด็มะม่วงหมิพานต์ 
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จากนัน้น าท่านชม วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดมิชื่อ วดัพระธาตุเจา้ศรจีอมทอง ตัง้อยู่ถนนเชยีงใหม่-ฮอด 

หมู่ 2 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากตวัจงัหวดัเชยีงใหม่ประมาณ 58 กโิลเมตร วดัพระ
ธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็น พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดวรวหิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 บรเิวณทีต่ ัง้ เป็นเนินดินสูง 
ประมาณ 10 เมตร เรยีกกนัมาตัง้แต่อดตีว่า ดอยจอมทอง ตามประวตัสินันิษฐานว่า เป็นวดัที่สร้างขึ้นในราว พุทธ
ศตวรรษที ่20 แต่จากลกัษณะทางศลิปกรรมของสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ภายในวดั ปรากฏเป็นลกัษณะของศลิปกรรม ใน
สมยัหลงั พุทธศตวรรษที ่24 ซึง่เป็นหว้งระยะเวลาของยุคฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหม่ 

 
ค ่า อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ROMENA GRAND HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า 

 
DAY 3 วดัเจด็ลิน –  วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร –  VERSAILLES DE FLORE – พระธาตุดอยค า – วดั

อโุมงค ์– ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม ่– กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                (B/L/–) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 ท าท่านออกเดนิทางไปสู ่วดัเจด็ลิน เป็นวดัขนาดไม่ใหญ่ ตัง้อยู่ใกลป้ระตูเชยีงใหม่ สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ก่อนปี 

พ.ศ. 2060  ตามประวตักิล่าวว่า กษตัรยิร์าชวงศม์งัรายก่อนจะขึน้เสวยราชยท์ุกพระองค ์จะเสดจ็มาประกอบพธิสีรง
น ้าพุทธาภเิษก ณ หนองน ้าวดัเจด็ลนิ ซึง่จะมรีางน ้า เรยีกว่า “ลนิ” ท าดว้ยทองค า หลัง่น ้าพุทธาภเิษกจากสุวรรณ
หอยสงัข ์หล่อลงรางลนิท าดว้ยค าทัง้ 7 เพือ่สรงพระวรกาย แลว้จงึเปลีย่นเครื่องทรงกษัตรยิข์ึน้เสวยราชย ์ภายในวดั
จะม ี“สะพานโต่วะ” จะเป็นสะพานไมไ้ผ่ทีใ่ชข้า้มบงึบวั เป็นบวักระดง้ หรอื บวัวกิตอเรยีขนาดใหญ่ สองขา้งทางของ
สะพานไมไ้ผ่จะประดบัดว้ยร่ม และ โคมไฟแบบลา้นนา 
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น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระ
สงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรปูเป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กั
กนัในชื่อ เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่หค้วามศรทัธาและจะ
เดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอืงานประเพณีปีใหม่
เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ญัเชญิพระพุทธสหิงิคข์ึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืงเพื่อใหศ้รทัธา ประชาชน
ได้พากนัมาสรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่  ตามคตลิ้านนา คนเกดิปีมะโรงต้องมาไหว้พระสงิห์ให้ไดส้กัครัง้หนึ่งใน
ชวีติ 

 
น าท่านออกเดนิทางสู่ คาเฟ่ VERSAILLES DE FLORE เป็นคาเฟ่เปิดใหม สไตล์ นีโอ เรเนสซองค์ แห่งเดยีวใน
เชียงใหม่ ที่มกีลิ่นอายของความ VINTAGE ผสมผสานกนัอย่างลงตวั เปรยีบเสมอืนเพชรที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมอืง
เชยีงใหม่ พร้อมดื่มด ่ากบับรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยพฤกษศาสตร์นานาพนัธุ์ ได้ฟีลนัง่จบิชา ชมิเค้ก รมิสระน ้า 
และเดนิเล่นแบบเจา้หญงิท่ามกลางพระราชวงัแวรซ์ายอนัร่มรื่น 
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เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า แต่เดมิชื่อ วดัสุวรรณบรรพต เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการขอพร บนบาน 
และเป็นวดัทีส่ าคญัของจงัหวดัเชยีงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สรา้งในรชัสมยัพระนางจามเทวกีษตัรยิแ์ห่งหรภิุญ
ชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้า 
ศาลาการเปรยีญกุฏสิงฆ ์และพระพุทธรูปปูนปั้น และยงัเป็นสญัลกัษณ์อกีแห่งหนึ่งของการบนิไทยทีใ่ชก้ าหนดพืน้ที่
ทางสายตา ก่อนทีจ่ะน าเครื่องบนิลงจอดทีส่นามบนิเชยีงใหม่ ดว้ยเหตุผลประการนี้การบนิไทยกไ็ดเ้ป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยบูรณะวดั 

 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางถงึ วดัอโุมงค ์(สวนพทุธธรรม) โบราณสถานทีม่คีวามเก่าแก่ อยู่คู่เมอืงเชยีงใหม่มากว่า 

700 ปี ตัง้อยู่เชงิดอยสุเทพ เป็นวดัทีส่ าคญัอกีแห่งของเชยีงใหม่ ทีร่่มรื่น ลกัษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธ
ศาสนาแบบลงักาวงศ์ ต่อมาในสมยัพญากอืนาโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นในบรเิวณวดั จติรกรรมฝาผนังวดัอุโมงค์ใ น



 

โปรแกรมทัวรเ์ชียงใหม่ ดอยอินทนนท ์(VZ) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร ์TH5421114 

สว่นทีเ่หลอืหลกัฐานใหช้มในปัจจุบนัอยู่บรเิวณเพดานโคง้ภายในอุโมงค ์ตวัอุโมงคต์ัง้อยู่บรเิวณต่อเนื่องกบัเจดยีท์าง
ทศิเหนือ โดยหนัทางเขา้หลกัไปยงัทศิตะวนัออกจ านวน 3 อุโมงคใ์นดา้นหน้า ซึ่งอุโมงคก์ลาง (อุโมงคท์ี ่4) มขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ด ซึง่สามารถเหน็ได ้เพยีง 3 อุโมงคเ์ท่านัน้ คอื อุโมงคท์ี ่1, 2, และ 3 นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเหน็ได ้อกี
ทัง้ภาพหลกัฐานจติรกรรมฝาผนงัในอุโมงคม์สีภาพลบเลอืนไปมาก 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่

20.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ เท่ียวบินท่ี  VZ121  ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

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

21.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
***************************************************************************** 

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

11 – 13 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

13 – 15 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 
16 – 18 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 
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22 – 24 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

27 – 29 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

30 พฤศจิกายน – 02 ธนัวาคม 64 7,999 2,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

06 – 08 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

12 – 14 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 
 

** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 



 

โปรแกรมทัวรเ์ชียงใหม่ ดอยอินทนนท ์(VZ) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร ์TH5421114 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าเกบ็สมัภาระใตท้อ้งเครื่อง 400 บาท/เทีย่ว/ท่าน 
- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพื่อการยนืยนัการจองภายใน 1 วนัท าการ เช่น ท่าน
จองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 15.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดย
อตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรยีดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 
เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงินมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
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- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ตอ้งการ  

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

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 


