FTT2037 แอ่วเหนือม่วนใจ๋ เทีย
่ วสุดคุม
้ 5 จ ังหว ัด 4ว ัน 3คืน

บินด้วยสายการบิ น ไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบิ นนานาชาติ สุวรรณภูมิ (BKK)

VZ114
VZ119

BKK(กรุงเทพ) - CNX(เชียงใหม่)
CNX(เชียงใหม่) - BKK(กรุงเทพ)

07.30 – 08.50
22.15 – 23.35

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

มาตรการดูแลป้ องกัน การติดเชื้อโควิด-19
-

ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนการเดินทาง
ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครัง้
โต๊ะอาหาร มีการจัดทีน่ งแบบเว้
ั่
นระยะห่าง ใช้ชอ้ นกลาง (Social Distancing)
บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน
จุดบริการ แอลกอฮอล์ลา้ งมือประจารถ ตลอดการเดินทาง
จัดผังทีน่ งั ่ ตามมาตรการป้ องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

DAY1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ ) – ท่ าอากาศยานนานาชาติ เชี ยงใหม่ – จังหวัด ลาปาง – วัดพระธาตุ
ลาปางหลวง – จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิ น
(B/L/D)
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบิ น THAI VIETJET AIR โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบ
ผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
07.30 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ เชี ย งใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดย สายการบิ น THAI VIETJET AIR
เทีย่ วบินที่ VZ114 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
08.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รับอาหาร BOX SET จากเจ้าหน้าที่ ทีค่ อยให้การ
ต้อนรับ
(พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคนขับรถก่อนการเดิ นทาง)

-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เช้า

นาทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดลาปาง โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เดิน ทางถึง วัด พระธาตุลาปางหลวง ตัง้ อยู่ใ นเขตต าบลล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา จัง หวัด ล าปาง เป็ น วัด
คู่บ้านคู่เมืองล าปางมาแต่โบราณ เป็ นพระธาตุประจาปี เ กิดของ คนปี ฉลู ด้วยเริม่ สร้างในปี ฉลู และเสร็จในปี ฉ ลู
เช่นกัน ฐานเป็ นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็ นทรงกลมแบบล้านนาภาย นอกบุดว้ ยทองจังโก ยอดฉัตรทาด้วยทองคา มี
ลายสลักดุนเป็ นลวดลายประจายามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์ แบบนี้ได้สง่ อิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชย และพระบรม
ธาตุจอมทอง ภายในองค์พ ระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธ าตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้ า และ
ด้านหลัง ทีร่ วั ้ ทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมรี กู ระสุนปื นที่ หนานทิพย์ ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ แวะสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็ นวัดศักดิ ์สิทธิเก่
์ าแก่ คู่บ้านคู่เมือง
จังหวัดแพร่และเป็ นวัดพระธาตุประจาปี เกิด ของผูท้ เ่ี กิดปี ขาล บุคคลใดทีม่ าเทีย่ วจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการ

พระธาตุช่อแฮเพื่อเป็ นศิรมิ งคลกับตนเอง จนมีคากล่าวว่าถ้ามาเทีย่ วจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮ
เหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

เย็น

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่ าน
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมบ้านน่ าน จ.น่ าน หรือเทียบเท่า
พิเศษ สาหรับท่านทีส่ นใจเดินเล่นถนนคนเดิน อิ สระเที่ยวชมถนนคนเดิ นยามคา่ คืน

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

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็ นวัดทีแ่ ปลกกว่าวัดอื่นๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็ นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทงั ้ สี่ทศิ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝี มอื ล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนัง ยัง
แสดงถึงชีวติ และวัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่ ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมนิ ทร์สร้างขึน้ เมื่อประมาณ พ.ศ.
2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผูค้ รองเมืองน่านได้สร้างขึน้ หลังจากทีค่ รองนครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏใน
คัมภีรเ์ มืองเหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็ นชื่อของเจ้าเจตบุ ตรพรหมมินทร์ผสู้ ร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้
เพีย้ นไปจากเดิมเป็ น วัดภูมนิ ทร์

จากนัน้ นาทุกท่านไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุค่บู า้ นคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่
สาคัญของเมืองน่ านมีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่ านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อ
บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุทไ่ี ด้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปั ตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุ
แช่แห้งทีส่ าคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อ
กันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ
แล้วนัน้ จะทาได้รบั อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทาให้ชวี ติ อยู่ดมี สี ุขปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าทีก่ ารงาน
เจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดมิ่ งเมือง ศาลหลักเมืองน่ าน ตัง้ อยู่ท่ถี นนสุรยิ พงศ์ เป็ น เป็ นที่ประดิษ ฐานเสาหลักเมือง
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

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ เดินทางสู่ อาเภอปัว จังหวัดน่ าน แวะชม วัดศรีมงคล เป็ นวัดเก่าแก่ทไ่ี ด้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ทม่ี ชี ่อื ทีส่ ุดของวัดนี้คอื หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิวซึ่งมีทศั นียภาพทีง่ ดงาม มองเห็น
ทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีทพ่ี กั และร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพาน
ไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุ้มและจุดชมวิวให้
ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่ อนใจ ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจทัง้ วิหารหลวงที่
มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของ หนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชือ้ สายไทลือ้ ซึง่ วาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั ภูมนิ ทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน

นาทุก ท่านเดินทางสู่ ร้านลาดวนผ้าทอ ร้านจาหน่ ายผ้าทอลายน้ าไหลไทลื้อ และสินค้าของฝากจากเมือ งน่ าน
นอกจากนี้ยงั มีรา้ นเครื่องดื่มถูกปากบรรดาคอกาแฟแถมราคาไม่แพงด้วย ร้านกาแฟบรรยากาศสุดชิคนี้ยงั มีซมุ้ ไม้มุง
จาก ทอดยาวเรียงรายลงไปในผืนนา นักท่องเทีย่ วจากต่างถิน่ สามารถเดินเลาะไปตามทางบนสะพานไม้ไผ่ก่อน ไป
นัง่ รับลมชมวิวกันแบบชิว-ชิว ได้ไม่คดิ ตังค์เพิม่ จิบกาแฟชิวๆ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของร้านลาดวนผ้าทอ เป็ นอีก
หนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดัง้ เดิม เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่ าซื้อเครื่องดื่มซัก
แก้ว ไปนัง่ เล่น นอนเล่น รับลมเย็น มองดู ววิ นาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋ เก๋ ยัง
กระท่อมปลายนาในแบบฉบับทีไ่ ม่เหมือนใคร

เดินทางต่อไปยัง วัดภูเก็ต เป็ นวัดทีม่ ภี ูมทิ ศั น์และวิวทีส่ วยงามโดยจุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด
กับทุ่งนาทีก่ ว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็ นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้นึ
ทีง่ ดงามอีกแห่งหนึ่ง ด้านล่างวัดมีแม่น้ าไหลผ่านซึ่งเป็ นน้ าซับซึมมาจากใต้ดนิ ไหลรินรวมกันเป็ นลาธารให้ฝูงปลา
และสัตว์น้าอยู่อาศัย ทางวัดได้จดั ให้เป็ นเขตอภัยทานให้นักท่องเทีย่ วสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหล
ลงไปให้ก ับฝูงปลาได้แ ละสามารถมองเห็นฝูง ปลาที่อ ยู่ด้า นล่ างได้อ ย่ า งชัดเจน มีอุโบสถทรงล้านนาประยุ ก ต์
จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็ นทีป่ ระดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปั ว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ทีศ่ กั ดิ ์สิทธิหั์ นพระพักตร์
ไปทางทิศตะวันออก

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมฮักปัว จ.น่ าน หรือเทียบเท่า

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

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ อ.ปง จังหวัดพะเยา เดินทางถึง MAGIC MOUNTAIN CAFÉ โดยระหว่างทางเราจะ
ผ่าน ถนนสาย 1148 ภูลงั กา เป็ นถนนที่รายล้อมไปด้วยวิวภูเขาที่สวยงามแวะจุดชมวิวให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึก และเมื่อ มาถึงร้านกาแฟด้ว ยวิว ที่ห ั นหน้ าเข้าหาทะเลหมอกคลอเคล้า ผาช้ างน้ อย วิว เดียวกับที่ส ามารถ
มองเห็นได้จากภูลงั กา รีสอร์ท พระอาทิตย์เริม่ ทอแสงทาให้ทองเห็นสายหมอกได้ชดั เจนขึน้ โดยจะเป็ นลักษณะสาย
หมอกไหลแทรกไปตามต้นไม้คล้ายกับภาพวาด จะไม่ใช่ทะเลหมอกแบบอลังการมากนัก ส่วนปริมาณของสายหมอก
ในแต่ละวันนัน้ ไม่สามารถคาดเดาได้ มีให้เห็นไม่เท่ากันแล้วแต่สภาพความชืน้ ของอากาศ

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง วัดนันตาราม เป็ นวัดที่อนุ รกั ษ์วหิ ารศิลปะแบบไทยใหญ่ตวั วิหาร สร้า งด้วยไม้สกั ทัง้
หลักตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่างๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็ นต้น ทัง้ ลวดลาย
แกะสลัก หลังคาซ้อนชัน้ มุงแป้ นเกล็ดหรือกระเบือ้ งไม้ทล่ี ดหลันลงตั
่ ว ส่วนภายในวิหารก็ดขู รึมขลังเปี่ ยมไปด้วยพลัง
แห่งศรัทธา เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับองค์พระประธานทีเ่ ป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั แกะสลักจากไม้สกั ทองลงรักปิ ด
ทองทรงเครื่อ งแบบไทยใหญ่ ประดิษ ฐานบนฐานไม้ท่ีฉ ลุ ล วดลายอย่ า งสวยงามโดยข้า งองค์พ ระประธานมี
พระพุทธรูปหินขาวและพระพุทธปฏิมาประธานไม้สกั ทองทีต่ ่างเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่
อย่างสมส่วนสวยงามประดิษฐานอยู่ มีเจดีย์แบบไทยใหญ่ สิง่ น่ าสนใจอีกอย่างหนึ่งในวิหารก็คอื "ธรรมาสน์ " สี
ทองเหลืองอร่ามฉลุลวดลายอ่อนช้อยสวยงามทีท่ าจาลองมาจากราชบัลลังก์ของพม่าตัง้ โดดเด่นอยู่

เย็น

จากนัน้ เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่
อิ สระอาหารเย็น ณ กาดหน้ า มช แหล่งรวมของกิ นและของใช้ต่างๆ
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมปางวิ มาน เพลส รีโซเทล1 จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

DAY4 ห้วยตึงเฒ่า – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคา – CHOM CAFÉ – วัดพระสิ งห์ – ONE
NIMMAN – ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ห้วยตึงเฒ่า จุดพักผ่อนหย่อนใจใกล้เมืองเชียงใหม่ ลักษณะของอ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า คือ
มีหาดทรายคล้ายชายทะเล คนแถวนี้เรียกว่าทะเลเชียงใหม่กนั เลย อยู่ในโครงการหมู่บา้ นตัวอย่างตามพระราชดาริ
และจัดทาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ขตทหาร อ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่า ก่อสร้างขึน้ เพือ่ แก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ า
ทีใ่ ช้ในศูนย์เกษตรกรรมทหารฯ และราษฎรบริเวณใกล้เคียง เมื่อเข้าไปถึงอ่างห้วยตึงเฒ่าแล้วจะเป็ นแยกซ้ายกับขวา
ซึ่งสามารถไปได้ทงั ้ สองทาง เพราะจะเป็ นทางแบบวงกลมจะมาบรรจบกัน ตลอดทางก็จะผ่านจุดต่างๆ เช่นจุด
ถ่ายภาพ จุดโหนสลิง พระพุทธรูป ทีต่ กปลา ร้านอาหาร เป็ นต้น
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญ มากที่สุ ดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้น พุทธ
ศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริม่ ตัง้ แต่ทางขึน้ พระธาตุซง่ึ
เป็ นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดียท์ รงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆัง ทรงแปด

เหลีย่ ม ปิ ดด้วยทองจังโก 2 ชัน้ ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทัง้ ในบริเวณวัดยังเป็ นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่
ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ข้าวซอย
นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคา เป็ นวัดที่มคี วามสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี
ตัง้ อยู่บริเวณดอยคา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนาง
จามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็ นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั น้

จากนัน้ พาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ท่สี วนป่ าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึ่งเป็ นการ
จาลองสวนป่ าดิบชื้นขึ้นมาอยู่ในเมือง ให้ท่านได้ด่มื ด่ากับบรรยากาศสบายๆ เดินเล่นในสวนป่ าทีร่ ่มรื่นจากเงาของ
ต้นไม้ใหญ่ ชมน้าตก เดินลัดเลาะลาธารทีเ่ ต็มไปด้วยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ

นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิ งห์วรมหาวิ หาร เป็ นวัดสาคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็ นวัดทีป่ ระดิษฐาน พระ
สิงห์ (พระพุทธสิหงิ ค์) พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิคู์ ่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็ นศิลปะ เชียงแสน
รู้จกั กันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ยงั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชี ยงใหม่ท่ใี ห้ความศรัทธา
และจะเดินทาง มาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็ นประจา ทุกปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋
ใหม่เ มือ ง ทางราชการ จึงได้อ ัญ เชิญ พระพุทธสิหิงค์ข้นึ ประดิษ ฐานบนรถบุษ บกแห่ไปรอบเมือ งเพื่อ ให้ศ รัท ธา

ประชาชนได้พากันมาสรงน้ าเนื่อง ในเทศกาลปี ใหม่ ตามคติลา้ นนา คนเกิดปี มะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สกั ครัง้
หนึ่งในชีวติ

จากนัน้ เดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพืน้ ทีก่ ว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือการรือ้
ฟื้ นและต่อยอดย่านอันถือเป็ นจุดกาเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลี่ยม
ชีวติ ชีวาและกลายเป็ นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นทัง้ แหล่งช๊อปปิ้ ง กว่า 100 ร้านค้าชัน้ นา

อิ สระอาหารเย็น ณ ONE NIMMAN
ได้เ วลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อ ทาการเช็คอิน ณ
เคาน์เตอร์
เช็คอินสายการบินสายการบิ น THAI VIETJET AIR
22.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) โดยสายการบิ น THAI VIETJET AIR เทีย่ วบินที่
VZ119
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 20 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
23.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อัตราค่าบริ การ
เย็น

วันที่เดิ นทาง
20 – 23 กันยายน 63
28 กันยายน – 1 ตุลาคม 63
7 – 10 ตุลาคม 63
15 – 18 ตุลาคม 63
20 – 23 ตุลาคม 63
25 – 28 ตุลาคม 63
31 ตุลาคม – 3 พฤศจิ กายน 63
7 – 10 พฤศจิ กายน 63

ราคาผู้ใหญ่
6,999
6,999
7,999
8,999
7,999
7,999
8,999
8,999

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

15 – 18 พฤศจิ กายน 63
7,999
2,000
18 – 21 พฤศจิ กายน 63
7,999
2,000
27 – 30 พฤศจิ กายน 63
8,999
2,000
29 พฤศจิ กายน – 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
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีท่ที ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7
วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน

- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
-

ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
ค่ าธรรมเนียมในกรณี ท่ีก ระเป๋ าสัม ภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่ าที่ส ายการบิน นัน้ ๆก าหนดหรือ สัมภาระใหญ่ เ กิ นขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน 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 ยอดเงินตามเวลาที่
กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้ องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า
กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้

- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ ่บี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
-

-

-

โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง)
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตาม
จานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการ
ยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้

-

-

-

-

-

-

กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีการบินภายใน
ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือ่ เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่ าใช้จ่าย
เพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั
ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลงเนื่ อ งจากร้า นอาหารปิ ด ท าการชัว่ คราว หรือ กรณี ท่ีโ ปรแกรมมีท่ีพ ัก บริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
สาหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพัก ห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ ๆพักว่ามีห้องรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

-

-

เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิในการเลื
์
อกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง

**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

