บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ): ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ114
VZ119

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

07.30 – 08.50
22.15 – 23.35

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึน
้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
่ บั สายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน
้ อยูก

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ – จังหวัดลาปาง – วัดพระธาตุลาปางหลวง –
จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิ น
(B/L/D)
05.30 คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวี ยดเจ็ท THAI VIET JET
(VZ)โดยมีเจ้า หน้ า ที่ข องบริษัท ฯคอยให้ก ารต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับ หน้ ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้ องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชั ่วโมง*
07.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดย เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) เทีย่ วบิน
ที่ VZ114 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน
้ อยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั ่งได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชั ่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน
้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
09.30 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ ั ่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เช้า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดลาปาง โดยรถตูป
้ รับอากาศ VIP ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เดิน ทางถึง วัด พระธาตุล าปางหลวง ตัง้ อยู่ ใ นเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จัง หวัด ล าปาง เป็ น วัด
คู่บ้า นคู่เมือ งลาปางมาแต่โบราณ เป็ น พระธาตุประจ าปี เกิด ของ คนปี ฉ ลู ด้วยเริ่ม สร้า งในปี ฉ ลูและเสร็จ ในปี ฉ ลู
เช่นกัน ฐานเป็ นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็ นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทาด้วยทองคา มี
ลายสลักดุนเป็ นลวดลายประจายามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์ แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชย และพระบรม
ธาตุจ อมทอง ภายในองค์พ ระเจดีย์บรรจุ พ ระเกศาและพระอัฐิธาตุ จากพระนลาฎข้า งขวา พระศอด้า นหน้ า และ
ด้านหลัง ทีร่ วทองเหลื
ั้
องรอบองค์พระธาตุมรี ูกระสุนปื นที่ หนานทิพย์ ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ พาทุกท่า นเดิน ทางสู่ จังหวัดแพร่ แวะสัก การะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็ น วัด ศัก ดิ ์สิท ธิ ์เก่าแก่ คู่บ้า นคู่เมือง
จังหวัดแพร่และเป็ นวัดพระธาตุประจาปี เกิดของผูท
้ เ่ี กิดปี ขาล บุคคลใดที่มาเทีย่ วจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการ
พระธาตุชอ่ แฮเพื่อเป็ นศิรมิ งคลกับตนเอง จนมีคากล่าวว่าถ้ามาเทีย่ วจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุชอ่ แฮ
เหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

เย็น

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่ าน
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมบ้านน่ าน บีแอนด์บี จ.น่ าน หรือเทียบเท่า

พิเศษ สาหรับท่านทีส่ นใจเดินเล่นถนนคนเดิน อิ สระเที่ยวชมถนนคนเดิ นยามคา่ คืน(ถนนคนเดิ นเปิ ดบริ การวัน
ศุกร์-อาทิ ตย์)

DAY2 วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่ แห้ ง – วัดมิ่ งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดศรีมงคล – ร้านลาดวนผ้า
ทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชือ่ "วัดพรหมมินทร์" เป็ นวัดทีแ่ ปลกกว่าวัดอื่นๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็ นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทงั ้ สี่ท ิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝี มอื ล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยัง
แสดงถึงชีวติ และวัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่ า่ นมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมนิ ทร์สร้างขึน้ เมื่อประมาณ พ.ศ.
2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผูค้ รองเมืองน่านได้สร้างขึน้ หลังจากทีค่ รองนครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏใน
คัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็ นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ผสู้ ร้างวัด แต่ตอนหลังชือ่ วัดได้
เพีย้ นไปจากเดิมเป็ น วัดภูมนิ ทร์

จากนัน้ นาทุกท่านไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่
สาคัญของเมืองน่ านมีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่ านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ส ร้างขึ้น เพื่อ
บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุทไ่ี ด้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปั ตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุ
แช่แห้งทีส่ าคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อ
กันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้งหรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่าการชูธาตุ

แล้วนัน้ จะทาได้รบั อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทาให้ชวี ติ อยู่ดมี สี ุขปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงาน
เจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดมิ่ งเมือง ศาลหลักเมืองน่ าน ตัง้ อยู่ท่ถี นนสุรยิ พงศ์ เป็ น เป็ นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง
ของจังหวัดน่ าน เดิมวัดมิง่ เมืองเป็ นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ใน
ราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่ านสถาปนาวัด ใหม่ ตัง้ ชื่อว่า วัดมิง่ เมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลัก
เมืองว่า เสามิง่ เมือง ต่อมาปี 2527ได้มกี ารรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปั จจุบนั

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนัน้ เดินทางสู่ อาเภอปัว จังหวัดน่ าน แวะชม วัดศรีมงคล เป็ นวัดเก่าแก่ทไ่ี ด้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมาตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ทม่ี ชี อ่ื ทีส่ ุดของวัดนี้คอื หลวงปู่ ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิวซึ่งมีทศั นียภาพทีง่ ดงาม มองเห็น
ทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีทพ
่ี กั และร้านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้
ไผ่เชือ่ มจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจทังวิ
้ หารหลวงทีม่ ภ
ี าพจิตรกรรมฝาผนัง
อันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของ หนานบัวผัน จิตรกรชาวน่ านเชือ้ สายไทลือ้ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั
ภูมนิ ทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน

น าทุ ก ท่ า นเดิน ทางสู่ ร้านล าดวนผ้าทอ ร้า นจ าหน่ า ยผ้า ทอลายน้ า ไหลไทลื้อ และสิน ค้า ของฝากจากเมืองน่ าน
นอกจากนี้ยงั มีรา้ นเครื่องดื่มถูกปากบรรดาคอกาแฟแถมราคาไม่แพงด้วย ร้านกาแฟบรรยากาศสุดชิคนี้ยงั มีซุ้มไม้มงุ
จาก ทอดยาวเรียงรายลงไปในผืนนา นักท่องเที่ยวจากต่างถิน่ สามารถเดินเลาะไปตามทางบนสะพานไม้ไผ่ก่อนไป
นั ่งรับลมชมวิวกันแบบชิว-ชิว ได้ไม่คดิ ตังค์เพิม่ จิบกาแฟชิวๆ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของร้านลาดวนผ้าทอ เป็ นอีก
หนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลือ้ ดังเดิ
้ ม

เดินทางต่อไปยัง วัดภูเก็ต เป็ นวัดทีม่ ภ
ี ูมทิ ศั น์และวิวทีส่ วยงามโดยจุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด
กับทุ่งนาทีก่ ว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็ นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขน้ึ
ที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ด้านล่างวัดมีแม่น้ าไหลผ่านซึ่งเป็ นน้ าซับซึมมาจากใต้ดนิ ไหลรินรวมกันเป็ นลาธารให้ฝูงปลา
และสัตว์น้ าอยู่อาศัย ทางวัดได้จดั ให้เป็ นเขตอภัยทานให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหล

ลงไปให้ก บ
ั ฝูง ปลาได้แ ละสามารถมองเห็น ฝูงปลาที่อ ยู่ ด้า นล่ า งได้อ ย่า งชัด เจน มีอุ โ บสถทรงล้า นนาประยุก ต์
จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็ นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปั ว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์หันพระพักตร์
ไปทางทิศตะวันออก

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมฮักปัว จ.น่ าน หรือเทียบเท่า

DAY3 ถนนสาย 1148 ภูลงั กา – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ – วิ วผาช้างน้ อย – วัดนันตาราม – เชียงใหม่
– กาดหน้ า มช.
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ อ.ปง จังหวัดพะเยา เดินทางถึง MAGIC MOUNTAIN CAFÉ โดยระหว่างทางเราจะผ่าน ถนน
สาย 1148 ภูลงั กา เป็ นถนนทีร่ ายล้อมไปด้วยวิวภูเขาทีส่ วยงามแวะจุดชมวิวให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก และเมื่อ
มาถึงร้านกาแฟเราจะเห็นวิวที่หนั หน้าเข้าหาทะเลหมอกคลอเคล้า ด้วย ผาช้างน้ อย ส่วนปริมาณของสายหมอกใน
แต่ ล ะวัน นั น้ ไม่ ส ามารถคาดเดาได้ มีใ ห้ เ ห็น ไม่ เ ท่ า กัน แล้ ว แต่ ส ภาพความชื้น ของ อากาศ **กรณี ท่ี MAGIC
MOUNTAIN CAFÉ ปิ ด เราจะให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ณ คาเฟ่ บริเวณข้างเคียงแทน**

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง วัดนันตาราม เป็ นวัดที่อนุ รกั ษ์วหิ ารศิลปะแบบไทยใหญ่ ตัววิหารสร้างด้วยไม้สกั ทัง้
หลักตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่างๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็ นต้น ทังลวดลาย
้
แกะสลัก หลังคาซ้อนชันมุ
้ งแป้ นเกล็ดหรือกระเบือ้ งไม้ทล่ี ดหลั ่นลงตัว ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ ยมไปด้วยพลัง
แห่งศรัทธา เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับองค์พระประธานทีเ่ ป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั แกะสลักจากไม้สกั ทองลงรักปิ ด
ทองทรงเครื่อ งแบบไทยใหญ่ ประดิษ ฐานบนฐานไม้ท่ีฉ ลุ ล วดลายอย่ า งสวยงามโดยข้า งองค์พ ระประธานมี
พระพุทธรูปหินขาวและพระพุทธปฏิมาประธานไม้สกั ทองทีต่ ่างเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่
อย่า งสมส่ วนสวยงามประดิษฐานอยู่ มีเจดีย์แบบไทยใหญ่ สิ่งน่ า สนใจอีก อย่า งหนึ่งในวิห ารก็ค ือ "ธรรมาสน์ " สี
ทองเหลืองอร่ามฉลุลวดลายอ่อนช้อยสวยงามทีท
่ าจาลองมาจากราชบัลลังก์ของพม่าตังโดดเด่
้
นอยู่

เย็น

จากนัน้ เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่
อิ สระอาหารเย็น ณ กาดหน้ า มช แหล่งรวมของกิ นและของใช้ต่างๆ
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมโรมิ น่า แกรนด์ จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

DAY4 สวนดอกไม้ ป้านกเอีย้ ง – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคา – CHOM CAFÉ – วัดพระ
สิ งห์ – ONE NIMMAN – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง เป็ นสวนดอกไม้บรรยากาศโล่งสบาย เต็มไปด้วยดอกมาร์กาเร็ตสีม่วง
สวนทีน่ ้จี ะเป็ นทุ่งดอกไม้โล่งๆกว้าง ไม่แออัด มีววิ ทุ่งนาให้ความเป็ นธรรมชาติ ทาให้ถ่ายภาพออกมาสวยโปร่งโล่ง
สบายตา ในสวนมีพร็อพเตรียมไว้ให้มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ร่มหลากสีให้ยมื ฟรี พร็อบกระเป๋ าเก๋ๆ มีเก้าอีน้ ั ่งให้
ถ่ายภาพ แบบถ่ายมุมสูงก็ม ี ให้ได้เพลิดเพลิน กับการถ่ายรูปตามอัธยาศัย

น าท่ า นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็ น วัด ที่ม ีค วามสาคัญมากที่สุด ในเชียงใหม่ ซึ่งสร้า งขึ้นเมื่อ ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตังแต่
้ ทางขึน้ พระธาตุซ่งึ
เป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดียท
์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปด
เหลีย่ ม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่
ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ข้าวซอย
นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี
ตังอยู
้ ่บริเวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนาง
จามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ น ผู้ส ร้า งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุ พระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั น้

จากนัน้ พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ท่สี วนป่ าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็ นการ
จาลองสวนป่ าดิบชืน้ ขึน้ มาอยู่ในเมือง ให้ท่านได้ด่มื ด่ากับบรรยากาศสบายๆ เดินเล่นในสวนป่ า ที่ร่มรื่นจากเงาของ
ต้นไม้ใหญ่ ชมน้ าตก เดินลัดเลาะลาธารทีเ่ ต็มไปด้วยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ

นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีสพ
ุ รรณ ตังอยู
้ ่บนถนนวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นวัดทีม่ ปี ระวัตกิ ารก่อสร้าง
มาตัง้ แต่ครัง้ อดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิรยิ สวดี พระ
ราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอามาตย์ช่อื เจ้าหมื่นหลวงจ่าคา สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม”
ต่อ มาเรีย กสัน้ ๆ ว่า “วัด ศรีสุ พ รรณ” ภายในวัด มีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุม ชนร่วมแรงร่วมใจสืบสาน
เครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็ นชุมชนทาหัตถกรรมเครื่องเงินทีม่ ชี อ่ื เสียงของจังหวัดเชียงใหม่

จากนัน้ เดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ ทีก่ ว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือการรือ้
ฟื้ นและต่อยอดย่านอันถือเป็ นจุดกาเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลี่ย ม
ชีวติ ชีวาและกลายเป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นทังแหล่
้
งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชันน
้ า

เย็น

อิ สระอาหารเย็น ณ ONE NIMMAN
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
22.15 ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานสุว รรณภูมิ (กรุง เทพ) โดยสายการบิ น ไทยเวี ย ดเจ็ท THAI VIET JET (VZ)
เทีย่ วบินที่ VZ119
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน
้ อยู่กบั สายการบิ น**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั ่งได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชั ่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน
้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
23.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************************************************

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง
05 - 08 มกราคม 2564
10 – 13 มกราคม 2564
12 – 15 มกราคม 2564
16 – 19 มกราคม 2564
19 – 22 มกราคม 2564
21 – 24 มกราคม 2564
24 – 27 มกราคม 2564
26 – 29 มกราคม 2564
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2564
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2564
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
15– 18 กุมภาพันธ์ 2564
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 2564
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2564
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2564
06 – 09 มีนาคม 2564
08 – 11 มีนาคม 2564
14 – 17 มีนาคม 2564
16 – 19 มีนาคม 2564
17 – 20 มีนาคม 2564
21 – 24 มีนาคม 2564
23 – 26 มีนาคม 2564
27 – 30 มีนาคม 2564
03 – 06 เมษายน 2564
07 – 10 เมษายน 2564
18 – 21 เมษายน 2564
20 – 23 เมษายน 2564
24 – 27 เมษายน 2564
25 – 28 เมษายน 2564

ราคาผูใ้ หญ่
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
8,999
9,999
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
2,000
2,000
2,000

27 – 30 เมษายน 2564

8,999

2,000

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั ่งบนเครื่องบิ น)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท
่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิ กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่า บัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่า ภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป
้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่า ประกัน อุบตั เิ หตุก ารเดิน ทางตามกรมธรรม์ ค่า รัก ษาพยาบาลวงเงินท่ านละ 500,000 บาท หรือ กรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ
่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท
่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ
่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท
่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม

-

ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท

เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึง
ว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี ั ่งจากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่า ทัวร์ส่ วนที่เหลืออย่างน้อ ย 20 วัน ก่อ นออกเดิน ทาง หากท่ า นไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บ
ี ริษท
ั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
-

-

โปรแกรมอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ตามความเหมาะสม อัน เนื่อ งจากฤดูก าล สภาพภู ม ิอ ากาศ เหตุก ารณ์ท าง
การเมือง สภาพการจราจร สถานทีท
่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ข องลูก ค้า เป็ น ส าคัญ หากกรณีท่จี าเป็ น จะต้อ งมีค่า ใช้จ่ า ยเพิ่ม ทางบริษัท จะแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
กรณีทท
่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสั ่งของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั

-

-

-

-

-

-

-

-

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ น้
มัค คุเทศก์ พนัก งาน และตัวแทนบริษัท ฯ ไม่ม ีอ านาจในการตัด สิน ใจหรือ ให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้น แทน บริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครังแรก
้
ตามจานวนครังที
้ เ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ น้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน่ ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทา
การยืนยันทุกครังหากท่
้
านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
กรณีทท
่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทังนี
้ ้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบิน
ภายใน ทางบริษท
ั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ใดๆทังสิ
้ น้
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ท
ี ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะ
เรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรณีท่โี ปรแกรมมีท่พ
ี กั ทางบริษท
ั จะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษท
ั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท
่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิ
้ น้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท
่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึ
้ ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลงเนื่อ งจากร้า นอาหารปิ ด ท าการชั ่วคราว หรือ กรณีท่ีโ ปรแกรมมีท่พ
ี กั บริษ ัท ขอสงวนสิท ธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่ วนใดได้ จ าเป็ น จะต้อ งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่า นัน้ หากต้อ งการเปลี่ย นแปลงกรุณาติดต่อ
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 กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
เกี่ยวกับที่นั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิท ธิ ์ในการเลือ กที่นั ่งบนเครื่อ งบิน กรณีลูก ค้า เดินทางด้วยกัน กรุณาเช็ค อิน พร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่ านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้ กบ
ั ทางบริ ษท
ั ฯ แล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **



