
 

 

 



 

 

บินด้วยสายการบินไทยเวียตเจท็(VZ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ100 BKK(สวุรรณภมิู) – CNX(เชียงใหม่) 06.10 – 07.30 
VZ109 CNX(เชียงใหม่) – BKK(สวุรรณภมิู) 23.35 – 00.55 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 
 
ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 

เขม็/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 2 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่
น้อยกว่า 14วนั) 

**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 

DAY1 กรงุเทพฯ (สวุรรรภมิู) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร – วดัพระ
ธาตุดอยกองมู – วดัจองค า – วดัจองกลาง           (–/L/D) 

04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียตเจท็ โดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.10 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียตเจท็เทีย่วบนิที ่VZ100 ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

 

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

07.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
น าท่านออกเดินทางสู่ วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตัง้อยู่ถนน
เชยีงใหม-่ฮอด หมู่ 2 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากตวัจงัหวดัเชยีงใหม่ประมาณ 58 
กโิลเมตร วดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร เป็น พระอารามหลวงชัน้ตร ีชนิดวรวหิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 บรเิวณ
ทีต่ ัง้ เป็นเนินดนิสูง ประมาณ 10 เมตร เรยีกกนัมาตัง้แต่อดตีว่า ดอยจอมทอง ตามประวตัสินันิษฐานว่า เป็นวดั
ทีส่รา้งขึน้ในราว พุทธศตวรรษที ่20 แต่จากลกัษณะทางศลิปกรรมของสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ภายในวดั ปรากฏเป็น
ลกัษณะของศลิปกรรม ในสมยัหลงั พุทธศตวรรษที ่24 ซึง่เป็นหว้งระยะเวลาของยุคฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหม่ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุดอยกองมู เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงของชาวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมาช้า

นาน ตัง้อยู่บนดอยกองมู ทางทศิตะวนัตกของ ตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนเพยีง 3 ก.ม.เดนิทางโดยแยกจากทางหลวง
สาย 108 ตรงบรเิวณ อนุสาวรยีพ์ระยาสงิหนาทราชาขึน้ไปทางซ้ายมอื เป็นทางลาดยางขึน้ภูเขาไปอกีประมาณ 
1.5 กโิลเมตร กจ็ะถงึบรเิวณวดัพระธาตุดอยกองมูเดมิมชีื่อเรยีกว่า วดัปลายดอยประกอบ ดว้ยพระธาตุเจดีย์ที่
สวยงาม 2 องค ์พระเจดยีอ์งคใ์หญ่สรา้งโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นทีบ่รรจุพระธาตุของ พระโมคคลัลา
นะ เถระ ซึ่งน ามา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดยีอ์งคเ์ลก็สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสงิหนาทราชา 
เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวดัพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมือง
แม่ฮ่องสอนไดอ้ย่างชดัเจน 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัจองกลาง ภายในวหิารมแีท่นบูชาตัง้พระพุทธสหิงิคจ์ าลอง ปิดทองเหลอืงอร่ามไปทัง้

องค์ มสีิง่ที่น่าสนใจอื่นๆ อกี เช่น ตุ๊กตาแกะสลกัด้วยไม้เป็นรูปคนและสตัว์เกี่ยวกบัพระเวสสนัดรชาดก ฝีมอื



 

 

แกะสลกัของช่างชาวพม่า ซึ่งน ามาจากพม่าตัง้แต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ทางด้านจติรกรรม ยงัมภีาพวาดบน
แผ่นกระจก เรื่องพระเวสสนัดรชาดกและภาพประวตัเิจ้าชายสทิธตัถะ ตลอดจนภาพแสดงใหเ้หน็ถงึชวีติความ
เป็นอยู่ของคนสมยันัน้หลายภาพ มคี าบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมบีนัทกึบอกไว้ว่าเป็นฝีมอืของช่าง
ไทยใหญ่จากมณัฑะเลย์ จากนัน้น าท่านไปยงั วดัจองค า หรอื พระอารามหลวงวดัจองค า ตัง้อยู่ขา้งกบัวดัจอง

กลาง สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวดัแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็นวดัเก่าแก่ทีส่รา้งตามแบบอย่างศลิปไทย
ใหญ สิง่ทีโ่ดดเด่นหลงัคาทรงประสาท 9 ชัน้ และมศีาสนสถานทีส่ าคญัคอื วหิารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูป 
องคใ์หญ่ทีสุ่ดของแม่ฮ่องสอน สรา้งเมื่อ พ.ศ.2477 โดยช่างชาวพม่าในวหิารเป็นที่ประดษิฐาน ของหลวงพ่อโต 
ซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมี
พระพุทธรูป ขนาดใหญ่ซึง่จ าลองมาจากพระศรศีากยมุนีทีว่หิารวดัสุทศัน์ เหตุทีเ่รยีกชื่อวดัจองค า เนื่องจาก เสา
วดัประดบั ดว้ยทองค าเปลว 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า 
 

DAY2 สะพานซูตองเป้ – บ้านรกัไทย – บ้านจ่าโบ่ – วดัพระธาตุแม่เยน็ – ถนนคนเดินปาย    (B/L/–) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 



 

 

น าท่านสู่ สะพานซูตองเป้ ตัง้อยู่ทีบ่า้นกุงไมส้กั อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ห่างจากตวัเมอืงประมาณ 8 
กโิลเมตร มคีวามกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่
นิยมอกีแห่งหนึ่ง  ซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธษิฐานส าเรจ็ หรอืบางคนก็บอกว่าแปลว่า ความส าเรจ็  
ซึ่งมคีวามเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ ความส าเร็จใดๆ ก็จะพบกบัความ
สมหวงั นบัว่าเป็นสะพานไมไ้ผ่ทีย่าวทีสุ่ดในประเทศไทย เป็นสะพานทีเ่กดิจากความศรทัธาและการร่วมแรงร่วม
ใจของพระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นกุงไมส้กัทีต่่างกช็่วยกนัลงแรงสานพืน้สะพานดว้ยไมไ้ผ่ทอดยาว ไปบนทีน่าของ
เจ้าของที่อุทศิผนืนาถวาย  โดยสร้างเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สกั ขา้มผ่านทุ่งนา 
และแม่น ้าสายเลก็ๆ เพือ่ใหพ้ระภกิษุสงฆแ์ละชาวบา้นทีอ่ยู่อกีฝัง่ไดใ้ชส้ญัจรไปมาระหว่างหมู่บา้นสะดวก 

น าท่านออกเดนิทางสู ่บ้านรกัไทย ตัง้อยู่หมู่ที ่6 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บา้น
ชาวจนียูนนานอดตี ทหารจนีคณะชาต ิ(กองพล 93) “ก๊กมนิตัง๊” บา้นรกัไทยอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล กว่า 1 ,776 

เมตร ท าให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิง่กบัการปลูกชาพนัธุ์ด ีและพชืเมอืงหนาว ทวิทศัน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไป
ด้วยทวิเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์ บ้านรกัไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมู่หมัน่โถว 
คลา้ยกบัดอยแม่สลอง (กองพลเดยีวกนั) นักท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่วทีแ่ห่งนี้เพื่อดื่มด ่ากบัการชมิชา และ ทานขา
หมูหมัน่โถว บา้งกห็ลกีหนี ความวุ่นวายมาหาความเงยีบสบาย ของบ้านรกัไทยแห่งนี้ บา้นรกัไทยยงัมกีจิกรรม



 

 

หลายอย่างไวใ้หน้ักท่องเทีย่ว ไดส้นุกสนาน เช่น การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางโดยมคัคุเทศน์น้อย พาเขา้ไปชม "คุก
ดนิ" และการขีม่า้พาขา้มแดนไป ฝัง่พม่า ทีบ่า้นรกัไทยยงัมเีกสถ์เฮาส์รมิน ้า (บา้นดนิ) ไวบ้รกิารนักท่องเที่ยวที่
ตอ้งกบัสมัผสักบั ธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
น าท่านออกเดนิทางสู ่ชุมชนบ้านจ่าโบ่  ตัง้อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติอย่างปาย ใชเ้วลาเดนิทางจาก

ปายประมาณ 1 ชัว่โมงกว่า การเดนิทางจากปายไปยงั อ.ปางมะผา้ จากนัน้ขบัตรงไปอกี 12 กโิลเมตร เจอแยก
บา้นแม่ระนาเขา้ไปยงัหมู่บา้นขบัรถตรงไปอกี 4 กโิลเมตร เสน้ทางท าใหม่ราดยางตลอดทาง ส าหรบัใครทีไ่ม่มรีถ
ส่วนตวักต็้องอาศยันัง่ รถตู้ปาย -เมอืงแม่ฮ่องสอน หรอืนัง่รถแดงโดยสารมาลงหน้าปากทางเขา้หลงัจากนัน้อาจ
โบกรถหรอืนัดแนะกบัรถในหมู่บา้นใหม้ารบั เมื่อมาถงึหมู่บา้นเรากจ็ะไดเ้จอกบัรา้นก๋วยเตีย๋วหอ้ยขาซึ่งเป็นรา้น
ขึ้นชื่อของที่นี่ เพราะนอกจากจะมกี๋วยเตีย๋วแสนอร่อยในราคาหลกัสบิให้ได้ทานแล้ว มองไปรอบๆ จะเห็นว่า
ตัง้อยู่ในมุมทีเ่หมาะเจาะมองเหน็ภูเขาทีส่วยงามสลบัซบัซอ้น 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุแม่เยน็ อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กโิลเมตร เป็นวดัศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงปายมา

นาน บรเิวณวดัเงยีบสงบ ร่มรื่น มจุีดเด่นอยู่ทีพ่ระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเหน็ไดช้ดัจากตวั อ.
ปาย โดยประวตัขิองวดัพระธาตุแม่เยน็ไม่มปีรากฏว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด ดา้นหลงัโบสถเ์ป็นทีต่ ัง้ของเจดยีเ์ก่าหรอื
ทีเ่รยีกว่า “เจดยีพ์ระธาตุแม่เยน็” เป็นเจดยีท์รงระฆงัสขีาวฐานกลม สงูประมาณ 3 เมตร โดดเด่นทีย่อดฉตัรแบบ



 

 

เจดยี์พม่า นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางขึ้นมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วที่นี่ยงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของตวั
เมอืงปาย – แม่น ้าปาย 

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ ถนนคนเดินปาย เป็นถนนคนเดนิตอนเยน็ในตวั อ.ปาย ที่ได้รบัความนิยมเป็น

อย่างมาก เป็นถนนส าคญัของอ าเภอปายทีส่ามารถเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ไดอ้กีหลายแห่ง เริม่ต้น
จากชาวเขาและชาวบ้านในอ าเภอปายน าสนิค้าพื้นเมอืง ของที่ระลกึมาขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาต ิจากแผง
สนิคา้เลก็ๆ ต่อมาเริม่มพีอ่คา้แม่คา้เขา้มาจบัจองพืน้ทีก่ารขายกนัมากขึน้ จนท าใหเ้กดิเป็นถนนคนเดนิปาย และ
ทางการอ าเภอปายจงึร่วมมอืปิดถนนชยัสงครามเริม่จากทีว่่าการอ าเภอปายจนถงึล าน ้าปายมกีารปิดจราจรท าให้
สองขา้งทาง เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเลอืกชมเลอืกซื้อสนิค้าเป็นของฝากของที่
ระลกึ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รูปภาพ โปสการด์ ตลอดจนถงึรา้นอาหารและแหล่งบนัเทงิต่าง ๆ ใหทุ้กท่านเลอืกซือ้
ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั DIAMOND DE PAI CITY HOTEL อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า 

 

DAY3  หมู่บ้านสนัติชล –  ปายแคนยอน  –  สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย  –  AIR DIAMOND CAFE 
& HOTEL – สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง – วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร – เชียงใหม่ไนท์บาซาร ์– ท่า
อากาศยานเชียงใหม่ – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)           (B/L/–) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ
น าท่านออกเดนิทางสู่ หมู่บ้านสนัติชล ตัง้อยู่ในต าบลเวยีงใต้ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตวั
อ าเภอปาย 4.5 ก.ม. เป็นชุมชนท่องเทีย่วทีน่ าเสนอเอกลกัษณ์ วฒันธรรมของชาวจนียูนนานอนัเป็นรากฐานของ 
ชุมชนมาเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่ว และยงัใชก้จิกรรมท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืของการพฒันาชุมชน ไปพร้อมกนั



 

 

ทัง้ดา้นการฟ้ืนฟูอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมจนียนูนาน การพฒันาอาชพี ทีส่ง่เสรมิชวีติความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน 

น าท่านออกเดินทางสู่ ปายแคนยอน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กองแลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาต ิโดยเกดิจากการทรุดตวัของดนิบนภูเขาสงู ทีถู่กกดัเซาะเป็นร่องลกึคลา้ยหน้าผา ตดิต่อกนัเป็นบรเิวณ
กวา้ง มลีกัษณะคลา้ยแพะเมอืงผขีองจงัหวดัแพร่ แลว้ยงัเป็นจุดชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามของเมอืงปาย และทีน่ี่ใช้
เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่องปายอนิเลฟิอกีดว้ย 

น าท่านออกเดนิทางสู ่สะพานประวติัศาสตรท่์าปาย  ตัง้อยู่รมิถนนสาย 1095  บรเิวณกโิลเมตรที ่88 ก่อนเขา้

สูต่วัเมอืงปาย สะพานแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนประตูสูอ่ าเภอปาย สะพานแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้
ที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่ น เพื่อใช้ข้ามแม่น ้าปายและล าเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า 



 

 

หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุตลิง อ าเภอปายจงึกลบัคนืสู่ความสงบสุขอกีครัง้หนึ่ง โดยหลงเหลอืไวเ้พยีงแต่
สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวตัศิาสตร”์ ในอดตีสะพานแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยไม ้แต่หลงัจบสงครามไดเ้ผาสะพานไม้
นี้ทิ้ง และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรฐัมาแทนซึ่งเป็น ของเดิมในจงัหวดัเชียงใหม่   
สะพานประวตัศิาสตรย์งัคงได้รบัความสนใจจากนักท่องเทีย่วที่มาเยอืนอ าเภอปายอยู่เป็นประจ า เพราะถอืเป็น
อกีหนึ่ง แลนดม์ารค์ของปายทีไ่ม่ควรพลาดต้องแวะมาเดนิเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ   

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 
น าท่านเชค็อนิที่ AIR DIAMOND CAFE ร้านกาแฟบนเครื่องบนิแห่งแรกของเชยีงใหม่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใน
อ าเภอแม่แตง รา้นกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบนิที่น าเครื่องบนิ AIRBUS A330-300 ล าใหญ่ ของการบนิไทยที่ปลด
ระวางแล้วมาดดัแปลงเป็นร้านกาแฟ จ าลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นัง่จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หาย
คดิถงึการนัง่เครื่อง 

น าท่านเขา้สู่ สวนดอกไม้ป้านกเอ้ียง หรอืสวนดอกไมอ้ื่นๆใน อ.เเม่รมิ จ.เชยีงใหม่ (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงสวนดอกไม้หรือสถานท่ีท่องเท่ียว ในกรณีท่ีสวนมีการปิดให้บริการหรือเหตุสุดวิสยั
อ่ืนๆ การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและฤดูกาล) ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัดอกมาร์กาเรต็สม่ีวง 
ดอกคตัเตอร ์และดอกไมอ้ื่นๆทีผ่ลดัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัใหช้มตลอดช่วงฤดกูาล 



 

 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวดัส าคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัที่ประดษิฐาน 
พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรปูเป็นศลิปะ เชยีง
แสนรูจ้กักนัในชื่อ เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง วดัพระสงิห ์วดัพระสงิหย์งัเป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม่ทีใ่ห้ความ
ศรทัธาและจะเดนิทาง มาเคารพสกัการะกนัอย่างเนื่องแน่นเป็นประจ า ทุกปีเมื่ อถงึช่วงเทศกาลสงกรานต์หรอื
งานประเพณีปีใหม่เมอืง ทางราชการ จงึได้อญัเชญิพระพุทธสหิงิค์ขึ้นประดษิฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมอืง
เพือ่ใหศ้รทัธา  

น าท่านออกเดนิทางไปยงั เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงกลางคนืทีม่ชีื่อเสยีงของเชยีงใหม่ ทีน่ี่มขีาย
สนิคา้หลากหลายตลอดสองขา้งทาง เช่น สนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ เครื่องเงนิ ภาพวาด รองเทา้ ผา้ กระเป๋าเดนิทาง 
ของทีร่ะลกึ ส่วนของกนิมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมาย มศีูนยอ์าหาร มลีานเบยีร ์มลีานงานแสดง มบีรกิารนวด 
สปา เป็นตน้ 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

23.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ เทีย่วบนิที ่ VZ109 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 



 

 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

00.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

17 – 19 มกราคม 2565 7,999 2,500 

18 – 20 มกราคม 2565 7,999 2,500 

19 – 21 มกราคม 2565 7,999 2,500 

24 – 26 มกราคม 2565 7,999 2,500 

26 – 28 มกราคม 2565 7,999 2,500 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของ

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

ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโค
วิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลด
เพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

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

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่
รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

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



 

 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย
การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- เกบ็เงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ 
กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้
ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 70%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บริษทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  
หมายเหตุ  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย
การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


