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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ114 BKK(กรงุเทพ) - CNX(เชยีงใหม)่ 07.30 – 08.50 

VZ119 CNX(เชยีงใหม)่ - BKK(กรงุเทพ) 22.15 – 23.35 

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

มาตรการดแูลป้องกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

- โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถ ตลอดการเดนิทาง  

- จัดผังทีน่ั่ง ตามมาตรการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

 

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่– จงัหวดัล าปาง – วดัพระธาตลุ าปาง

หลวง – จงัหวดัแพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – ถนนคนเดนิ (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

04.30   คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET AIR 

โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กาก

อนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ สายการบนิจะปิดให้

ท าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง* 

07.30  ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่โดย สายการบนิ THAI VIETJET 

AIR เทีย่วบนิที ่VZ114 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

            **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

08.50   เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่รับอาหาร BOX SET จากเจา้หนา้ที ่ทีค่อยให ้

การตอ้นรับ  

(พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมูพินกังานคนขบัรถกอ่นการเดนิทาง) 

    --------------------  หลงัจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ------------------ 

เชา้ น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัล าปาง โดยรถตูป้รับอากาศ VIP ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

 เดนิทางถงึ วดัพระธาตุล าปางหลวง ตัง้อยู่ในเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เป็นวัด

คู่บา้นคู่เมอืงล าปางมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของ คนปีฉลู ดว้ยเริม่สรา้งในปีฉลูและเสร็จในปีฉล ู

เชน่กนั ฐานเป็นบวัลกูแกว้ สว่นองคเ์ป็นทรงกลมแบบลา้นนาภาย นอกบดุว้ยทองจังโก ยอดฉัตรท าดว้ยทองค า มี

ลายสลักดนุเป็นลวดลายประจ ายามแบบตา่งๆ ลักษณะเจดยี ์แบบนีไ้ดส้ง่อทิธพิลใหพ้ระธาตุหรภิญุไชย และพระ



 

 

 

บรมธาตจุอมทอง ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจพุระเกศาและพระอฐัธิาต ุจากพระนลาฎขา้งขวา พระศอดา้นหนา้และ

ดา้นหลัง ทีรั่ว้ทองเหลอืงรอบองคพ์ระธาตมุรีกูระสุนปืนที ่หนานทพิย ์ชา้งยงิทา้วมหายศปรากฏอยู ่

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัแพร ่แวะสกัการะ วดัพระธาตชุอ่แฮ เป็นวัดศักดิส์ทิธิเ์กา่แก ่คู่บา้นคู่เมอืง

จังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกดิของผูท้ี่เกดิปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แลว้จะตอ้งมา

นมัสการพระธาตุชอ่แฮเพือ่เป็นศริมิงคลกับตนเอง จนมคี ากล่าวว่าถา้มาเทีย่วจังหวัดแพร่ แต่ไมไ่ดม้านมัสการ

พระธาตชุอ่แฮเหมอืนไมไ่ดม้าจังหวัดแพร ่  



 

 

 

 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันา่น  

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมบา้นนา่น จ.นา่น หรอืเทยีบเทา่  

 พเิศษ ส าหรับทา่นทีส่นใจเดนิเลน่ถนนคนเดนิ อสิระเทีย่วชมถนนคนเดนิยามค า่คนื 

DAY2  วดัภูมนิทร ์– วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัมิง่เมอืง – ศาลหลกัเมอืง – วดัศรมีงคล – รา้นล าดวนผา้ทอ – 

รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต (B/L/D)                                                                                                           

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านออกเดนิทางสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลกกว่าวัดอืน่ๆ คอื โบสถแ์ละวหิาร

สรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกันประตูไมท้ัง้สีท่ศิ แกะสลักลวดลายโดยชา่งฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝา

ผนังยังแสดงถงึชวีติและวัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่่านมาตามพงศาวดารของเมอืงน่าน วัดภูมนิทรส์รา้งขึน้เมือ่

ประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รองเมอืงน่านไดส้รา้งขึน้หลังจากทีค่รองนครน่าน

ได ้6 ปี มปีรากฏในคัมภรีเ์มอืงเหนอืวา่เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ ซึง่เป็นชือ่ของเจา้เจตบตุรพรหมมนิทรผ์ูส้รา้งวัด 

แตต่อนหลังชือ่วัดไดเ้พีย้นไปจากเดมิเป็น วัดภมูนิทร ์



 

 

 

 

จากนัน้น าทุกท่านไปยัง วดัพระธาตุแช่แหง้ พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวน่าน พระบรมธาตุแชแ่หง้ปูชนีย

สถานทีส่ าคัญของเมอืงน่านมอีายกุวา่ 600 ปี ตามพงศาวดารเมอืงน่านกลา่ววา่พญาการเมอืงโปรดเกลา้ใหส้รา้ง

ขึน้เพือ่บรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีไ่ดม้าจากเมอืงสโุขทัยระหวา่งปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมดา้นโบสถข์อง

วัดพระธาตุแชแ่หง้ทีส่ าคัญและแสดงใหเ้ห็นถงึแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมสกุลชา่งน่าน ชาวเมอืง

ลา้นนามคีวามเชือ่กันว่าการไดเ้ดนิทางไปสักการบชูากราบไหวน้มัสการองคพ์ระธาตุแซแ่หง้หรอืชาวลา้นนาจะ

เรียกกันว่าการชูธาตุแลว้นัน้จะท าไดรั้บอานสิงค์อย่างแรงกลา้ ท าใหช้วีติอยู่ดมีสีุขปราศจากโรคภัยต่างๆ มา

เบยีดเบยีน หนา้ทีก่ารงานเจรญิกา้วหนา้ เป็นตน้ 



 

 

 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่วดัมิง่เมอืง ศาลหลกัเมอืงนา่น ตัง้อยูท่ีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็น เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลักเมอืง

ของจังหวัดน่าน เดมิวัดมิง่เมอืงเป็นวัดรา้ง มเีสาหลักเมอืงทีเ่ป็นท่อนซงุขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ากวหิาร 

ในราวปี 2400 เจา้อนันตวรฤทธเิดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม ่ตัง้ชือ่ว่า วัดมิง่เมอืง ตามชือ่ทีเ่รยีกเสา

หลักเมอืงว่า เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอโุบสถหลังใหมเ่ป็น แบบลา้นนาร่วมสมัยแบบ

ในปัจจบุนั 



 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้เดนิทางสู ่อ าเภอปัว จงัหวดันา่น แวะชม วดัศรมีงคล เป็นวัดเกา่แก่ทีไ่ดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีา

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋  ดา้นหลังวัดมลีานชมววิซึง่มทีัศนียภาพที่

งดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจแีละทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลับซบัซอ้น บรเิวณนาขา้วมทีีพั่กและรา้นกาแฟ

ฮกันน่าน มสีะพานไมไ้ผเ่ชือ่มจากตัววัดสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได ้โดยบรเิวณลานชมววิทางวัดไดจ้ัดท า

เป็นซุม้และจดุชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจดุ รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพั้กผอ่นหยอ่นใจ  ภายในวัดมสี ิง่ที่

น่าสนใจทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของ หนานบัวผัน จติรกรชาว

น่านเชือ้สายไทลือ้ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ัดภมูนิทรแ์ละวัดหนองบวัของจังหวัดน่าน   

 

น าทุกท่านเดนิทางสู ่รา้นล าดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลือ้และสนิคา้ของฝากจากเมอืงน่าน 

นอกจากนีย้งัมรีา้นเครือ่งดืม่ถกูปากบรรดาคอกาแฟแถมราคาไมแ่พงดว้ย รา้นกาแฟบรรยากาศสดุชคินี้ยังมซีุม้ไม ้

มงุจาก ทอดยาวเรยีงรายลงไปในผนืนา นักท่องเทีย่วจากต่างถิน่สามารถเดนิเลาะไปตามทางบนสะพานไมไ้ผ่



 

 

 

กอ่นไปน่ังรับลมชมววิกันแบบชวิ-ชวิ ไดไ้มค่ดิตังคเ์พิม่ จบิกาแฟชวิๆ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ ของรา้นล าดวนผา้

ทอ เป็นอกีหนึง่รา้น เก ๋ไก ๋ ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลือ้ดัง้เดมิ  เมือ่ไดเ้ห็นตอ้งรอ้งวา้วน่าซือ้

เครือ่งดืม่ซกัแกว้ ไปน่ังเลน่ นอนเลน่ รับลมเย็น มองดวูวินาขา้วและขนุเขาทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้  พรอ้มถา่ยภาพเชค็อนิ

เก ๋ เก ๋ยงักระทอ่มปลายนาในแบบฉบบัทีไ่มเ่หมอืนใคร 

 

เดนิทางตอ่ไปยงั วดัภเูก็ต เป็นวัดทีม่ภีมูทิัศน์และววิทีส่วยงามโดยจุดเด่นของวัดคอืมรีะเบยีงชมววิดา้นหลังวัด 

ตดิ กับทุ่งนาทีก่วา้งไกลพรอ้มดว้ยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเชา้วัดภูเก็ตเป็นจุดชมววิพระ

อาทติยข์ึน้ทีง่ดงามอกีแหง่หนึง่  ดา้นล่างวัดมแีมน่ ้าไหลผ่านซึง่เป็นน ้าซบัซมึมาจากใตด้นิไหลรนิรวมกันเป็นล า

ธารใหฝ้งูปลาและสตัวน์ ้าอยูอ่าศัย  ทางวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทานใหนั้กท่องเทีย่วสามารถใหอ้าหารจากลาน

ขา้งบนผา่นทอ่ไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาไดแ้ละสามารถมองเห็นฝงูปลาทีอ่ยูด่า้นลา่งไดอ้ยา่งชดัเจน  มอีโุบสถทรง

ลา้นนาประยุกต์ จติรกรรมฝาผนังสามมติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่

ศักดิส์ทิธิห์ันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก 

 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมฮกัปวั จ.นา่น หรอืเทยีบเทา่  



 

 

 

 

DAY3 ถนนสาย 1148 ภลูงักา – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ – ผาชา้งนอ้ย – วดันนัตาราม – เชยีงใหม ่– 

กาดหนา้ มช. (B/L/-)                                                                                                                                                                       

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่อ.ปง จงัหวดัพะเยา เดนิทางถงึ MAGIC MOUNTAIN CAFÉ โดยระหว่างทาง

เราจะผ่าน ถนนสาย 1148 ภูลงักา เป็นถนนที่รายลอ้มไปดว้ยววิภูเขาที่สวยงามแวะจุดชมววิใหทุ้กท่าน

ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ และเมือ่มาถงึรา้นกาแฟดว้ยววิที่หันหนา้เขา้หาทะเลหมอกคลอเคลา้ผาชา้งนอ้ย ววิ

เดยีวกบัทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากภลูังกา รสีอรท์ พระอาทติยเ์ริม่ทอแสงท าใหท้องเห็นสายหมอกไดช้ดัเจนขึน้ 

โดยจะเป็นลักษณะสายหมอกไหลแทรกไปตามตน้ไมค้ลา้ยกบัภาพวาด จะไมใ่ชท่ะเลหมอกแบบอลังการมากนัก 

สว่นปรมิาณของสายหมอกในแต่ละวันนัน้ไม่สามารถคาดเดาได ้มใีหเ้ห็นไม่เท่ากันแลว้แต่สภาพความชืน้ของ

อากาศ  

  

เทีย่ง     รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

น าทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั วดันนัตาราม เป็นวัดทีอ่นุรักษ์วหิารศลิปะแบบไทยใหญต่ัววหิาร สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้

หลักตกแต่งลวดลายฉลุไมอ้ย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่างๆ เช่น หนา้บัน หนา้ต่าง ระเบยีง เป็นตน้ ทัง้

ลวดลายแกะสลัก หลังคาซอ้นชัน้มงุแป้นเกล็ดหรอืกระเบือ้งไมท้ีล่ดหลั่นลงตัว สว่นภายในวหิารก็ดขูรมึขลังเป่ียม

ไปดว้ยพลัง แหง่ศรัทธา เมือ่เดนิเขา้ไปจะพบกับองคพ์ระประธานทีเ่ป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัแกะสลักจากไม ้

สกัทองลงรักปิดทองทรงเครือ่งแบบไทยใหญ ่ประดษิฐานบนฐานไมท้ีฉ่ลลุวดลายอยา่งสวยงามโดยขา้งองคพ์ระ

ประธานมีพระพุทธรูปหนิขาวและพระพุทธปฏมิาประธานไมส้ักทองที่ต่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยทรง



 

 

 

เครือ่งแบบไทยใหญอ่ยา่งสมสว่นสวยงามประดษิฐานอยู ่มเีจดยีแ์บบไทยใหญ ่สิง่น่าสนใจอกีอยา่งหนึง่ในวหิารก็

คอื "ธรรมาสน์" สทีองเหลอืงอร่ามฉลุลวดลายออ่นชอ้ยสวยงามทีท่ าจ าลองมาจากราชบัลลังกข์องพมา่ตัง้โดด

เดน่อยู ่

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

เย็น อสิระอาหารเย็น ณ กาดหนา้ มช แหลง่รวมของกนิและของใชต้า่งๆ  

 น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมปางวมิาน เพลส รโีซเทล1 จ.เชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทา่  

 

DAY4 หว้ยตงึเฒ่า – วดัพระธาตดุอยสุเทพ – วดัพระธาตุดอยค า – CHOM CAFÉ – วดัพระสงิห ์– ONE 

NIMMAN – ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่– กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ (B/L/-)                                                                               

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หว้ยตงึเฒ่า จุดพักผ่อนหยอ่นใจใกลเ้มอืงเชยีงใหม่ ลักษณะของอ่างเก็บน ้าหว้ยตงึ

เฒา่ คอืมหีาดทรายคลา้ยชายทะเล คนแถวนีเ้รยีกวา่ทะเลเชยีงใหมก่ันเลย  อยูใ่นโครงการหมูบ่า้นตัวอยา่งตาม

พระราชด าร ิและจัดท าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีเ่ขตทหาร อา่งเก็บน ้าหว้ยตงึเฒา่ กอ่สรา้งขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนน ้า ทีใ่ชใ้นศนูยเ์กษตรกรรมทหารฯ และราษฎรบรเิวณใกลเ้คยีง เมือ่เขา้ไปถงึอา่งหว้ยตงึเฒา่แลว้

จะเป็นแยกซา้ยกบัขวา ซึง่สามารถไปไดท้ัง้สองทาง เพราะจะเป็นทางแบบวงกลมจะมาบรรจบกนั ตลอดทางก็จะ

ผา่นจดุตา่งๆ เชน่จดุถา่ยภาพ จดุโหนสลงิ พระพทุธรปู ทีต่กปลา รา้นอาหาร เป็นตน้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตดุอยสุเทพ เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญมากทีส่ดุในเชยีงใหม ่ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ตน้พุทธ

ศตวรรษที ่19 ในสมยัพระเจา้กอืนาธรรมกิราชความโดดเดน่ของวัดพระธาตุดอยสเุทพ เริม่ตัง้แต่ทางขึน้พระธาตุ

ซ ึง่เป็นบนัไดนาคเจ็ดเศยีรกอ่ปนู และเมือ่เดนิเขา้ไปภายในวัด จะพบเจดยีท์รงเชยีงแสน ฐานสงู ยอ่มมุระฆังทรง



 

 

 

แปดเหลีย่ม ปิดดว้ยทองจังโก 2 ชัน้ ซึง่กอ่สรา้งตามแบบศลิปะลา้นนา อกีทัง้ในบรเิวณวัดยังเป็นจุดชมววิเมอืง

เชยีงใหมไ่ดอ้ยา่งชดัเจนอกีแหง่หนึง่ดว้ย 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนพูเิศษ ขา้วซอย 

น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่วดัพระธาตดุอยค า เป็นวัดทีม่คีวามส าคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่วา่1,300 ปี 

ตัง้อยูบ่รเิวณดอยค า ดา้นหลังอทุยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กโิลเมตร สรา้งในสมัยพระ

นางจามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชยั โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระ

บรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ศาลาการเปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพทุธรปูปนูปัน้ 



 

 

 

  

จากนัน้พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพเิศษอยูท่ีส่วนป่าสไตล ์TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึง่เป็น

การจ าลองสวนป่าดบิชืน้ขึน้มาอยูใ่นเมอืง ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบับรรยากาศสบายๆ เดนิเลน่ในสวนป่าทีร่ม่รืน่จากเงา

ของตน้ไมใ้หญ ่ชมน ้าตก เดนิลัดเลาะล าธารทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูปลาคราฟและไอหมอกจางๆ 

 

น าทุกท่านเดนิทางสู ่วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวัดส าคัญวัดหนึง่ของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวัดทีป่ระดษิฐาน 

พระสงิห์ (พระพุทธสหิงิค์) พระพุทธรูปศักดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรูปเป็ นศลิปะ 

เชยีงแสนรูจั้กกันในชือ่ เชยีงแสนสงิหห์นึง่ วัดพระสงิห ์วัดพระสงิหย์ังเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหมท่ีใ่ห ้

ความศรัทธาและจะเดนิทาง มาเคารพสักการะกันอยา่งเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมือ่ถงึชว่งเทศกาลสงกรานต์

หรอืงานประเพณีป๋ีใหม่เมอืง ทางราชการ จงึไดอ้ัญเชญิพระพุทธสหิงิค์ขึน้ประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบ



 

 

 

เมอืงเพือ่ใหศ้รัทธา ประชาชนไดพ้ากันมาสรงน ้าเนื่อง ในเทศกาลปีใหม ่ ตามคตลิา้นนา คนเกดิปีมะโรงตอ้งมา

ไหวพ้ระสงิหใ์หไ้ดส้กัครัง้หนึง่ในชวีติ 

  

จากนัน้ เดนิทางสู ่ONE NIMMAN บนพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ของคุณ วรษิา ภาสกรนท ีทายาท “ตัน ภาสกรนท”ี คอื

การรือ้ฟ้ืนและตอ่ยอดยา่นอนัถอืเป็นจุดก าเนดิของอตุสาหกรรมสรา้งสรรคร์่วมสมัยของเมอืงเชยีงใหม ่ใหก้ลับมา

เปลีย่มชวีติชวีาและกลายเป็นศนูยก์ารคา้ชมุชนแหง่ใหมท่ีเ่ป็นทัง้แหลง่ชอ๊ปป้ิง กวา่ 100 รา้นคา้ชัน้น า 

 



 

 

 

เย็น   อสิระอาหารเย็น ณ ONE NIMMAN 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่เพือ่ท าการเช็คอนิ ณ 

เคานเ์ตอร ์  

เชค็อนิสายการบนิสายการบนิ THAI VIETJET AIR 

22.15 ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ(กรุงเทพ) โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR 

เทีย่วบนิที ่VZ119 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี

           **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

23.35 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพ) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อตัราคา่บรกิาร 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว 

20 – 23 กนัยายน 63 6,999 2,000 

28 กนัยายน – 1 ตลุาคม 63 6,999 2,000 

7 – 10 ตลุาคม 63 7,999 2,000 

15 – 18 ตลุาคม 63 8,999 2,000 

20 – 23 ตลุาคม 63 7,999 2,000 

25 – 28 ตลุาคม 63 7,999 2,000 

31 ตลุาคม – 3 พฤศจกิายน 63 8,999 2,000 

7 – 10 พฤศจกิายน 63 8,999 2,000 

15 – 18 พฤศจกิายน 63 7,999 2,000 

18 – 21 พฤศจกิายน 63 7,999 2,000 

27 – 30 พฤศจกิายน 63 8,999 2,000 

29 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 63 7,999 2,000 

5 – 8 ธันวาคม 63 8,999 2,000 

10 – 13 ธันวาคม 63 8,999 2,000 

15 – 18 ธันวาคม 63 7,999 2,000 

19 – 22 ธันวาคม 63 7,999 2,000 

**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบัตรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกันการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่

นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ     

***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์า่นละ 400 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่น

การเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

- คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่

ภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 

- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสยีชวีติ วงเงนิท่านละ 

1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรม

อืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ รุ่น

ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 400 บาท  

 

เง ือ่นไขการจอง 

- มัดจ าทา่นละ 4,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วัน เชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป กอ่น

เวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหาก

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 

LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่ริษัทก าหนด ทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 



 

 

 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

* คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพ

การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พื่อท าการยนืยันทุกครัง้หาก

ทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่

ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่าย

การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ 

ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษัิทจะเป็นผูอ้อกบัตรโดยสาร

ใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่น

การเดนิทาง หรือตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียกค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ที่

ไมรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามที่

ทา่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบใุนโปรแกรมอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง

เนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชั่วคราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีที่

โรงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใดสว่น

หนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้่านอย่าง

นอ้ย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 



 

 

 

- อตัราทวัรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับสว่น

ใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลูกคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรมที่

คณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ 

(พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้ง

ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ



 

 

 

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


