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บิ นด้วยสายการบิ นไทยเวียตเจ็ท(VZ) : ขึนเครืองที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ114
VZ121

BKK(สุวรรณภูมิ) – CNX(เชียงใหม่)
CNX(เชียงใหม่) – BKK(สุวรรณภูมิ)

07.40 – 08.55
20.20 – 21.40

**ไม่รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง แต่ถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น C ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบ
ั สายการบิน**
เนื องด้วยสถานการณ์โควิ ด-GH ทางบริษท
ั ฯขออนุญาตรับลูกค้าทีได้รบั วัคซีนตามเกณฑ์ทีรัฐบาลหรือ
สาธารณสุขกําหนด/รับรอง พร้อมทังแสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิท-GH
ทีได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่ านัน
**เงือนไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลียนแปลง
ทางบริ ษท
ั จะทําการแจ้งให้ทราบอีกครังเมื
$ อมีประกาศการเปลียนแปลง**
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ผู้ทีเดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม
/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า Gcวัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษท
ั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY G กรุงเทพฯ (สุวรรรภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคํา – CHOM CAFÉ – วัดพระ
ธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขุน
(–/L/D)
05.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าทีของ
บริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์
คอยให้คาํ แนะนํ ามาตราการการป้ องกัน COVID-GH ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทาํ
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
07.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิ นไทยเวียตเจ็ทเทียวบินที VZ114 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง /0 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิh ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------นํ าทุกท่านเดินทางเข้า สู่ วัดพระธาตุดอยคํา เป็ นวัดทีมีความสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า /,:;; ปี
ตังอยู่บริเวณดอยคํา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ /; กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนาง
จามเทวีกษัต ริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทัง @ เป็ นผู้สร้างในปี พ.ศ. /@:; ประกอบด้วยเจดีย์บ รรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏสิ งฆ์ และพระพุทธรูปปูนปนั
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่าสไตล์ TROPICAL THAI MOSS GARDEN ซึงเป็ นการ
จากนันพาท่านชม CHOM CAFÉ ความพิเศษอยู่ท สวนป
ี
จําลองสวนป่าดิบชืนขึนมาอยู่ในเมือง ให้ท่านได้ดมดํ
ื ากับบรรยากาศสบายๆ เดินเล่นในสวนป่าทีร่มรืนจากเงาของ
ต้นไม้ใหญ่ ชมนําตก เดินลัดเลาะลําธารทีเต็มไปด้วยฝูงปลาคราฟและไอหมอกจางๆ

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนันนํ าท่านชม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิ หาร เดิมชือ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตังอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด
หมู่ @ ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 0\ กิโลเมตร วัดพระ
ธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็ น พระอารามหลวงชันตรี ชนิดวรวิหาร ตังแต่ปี พ.ศ. @0;] บริเวณทีตัง เป็ นเนินดินสูง
ประมาณ /; เมตร เรียกกันมาตังแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัตสิ นั นิษฐานว่า เป็ นวัดทีสร้างขึนในราว พุทธ
ศตวรรษที @; แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็ นลักษณะของศิลปกรรม ใน
สมัยหลัง พุทธศตวรรษที @ ซึงเป็ นห้วงระยะเวลาของยุคฟื นฟูเมืองเชียงใหม่

นําท่านออกเดินทางไปยัง ไร่กลางขุ่น เป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวเชิงเกษตรทีถือว่าพลาดไม่ได้เลย ทีนีนอกจาก
จะจําหน่ ายไม้ดอกกระถาง สวยงาม กล้าผักผลไม้แล้วนัน ยังเปิ ดเป็ นร้านกาแฟเล็กๆน่ ารัก พร้อมทังมีบริการทุ่ ง
ดอกไม้ตามฤดูกาลเปิ ดให้ได้เข้าไปถ่ายรูปกันอีกด้วย
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คํา

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก PHU-ANNA ECO HOUSE อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

DAY 2 ถําแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตอง – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคํา –วัดจองกลาง
เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้ องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นําทุกท่านออกเดินทางสู่ ถําแก้วโกมล เป็ นถําทีงดงามทีสุดแห่งหนึ งของเมืองไทย อีกทังยังเป็ นหนึงในถําผลึกแร่
แคลไซต์ทค้ี นพบเพียง : แห่งทัวโลก เป็ นถําทีค้นพบด้วยความบังเอิญโดยวิศวกรชาวไทย เป็ นถําทีทอดตัวลึกลงไป
ในพิภพ ทางเดินค่อยข้างแคบเล็กแต่ไม่ถงึ กับอึดอัด ทางเจ้าหน้าวนอุทยานทําทางเดินเป็ นบันไดไม้เพือส่งเสริมการ
ท่องเทียวเชิงศึกษา ถําแก้วโกมลแบ่งเป็ น 0 ห้อง คือห้องพระทัยธาร วิมานเมฆ เฉกหิมพานต์ ม่านผาแก้ว และเพ
ลิดแพ้วมณีบุปผา ข้อดีของถําแก้วโกมลคือคุณค่าของผลึกแคลไซต์ดงั กล่าว ส่วนข้อเสียไม่ได้เกิดจากถําแต่เกิดจาก
มนุ ษย์ คืออุณหภูมจิ ากมนุ ษย์ทําให้เกิดผลกระทบต่ อแคลไซต์ การไปแตะไปจับ ทําให้ผลึกแร่สขี าวสวยสะอาดตา
เปลียนเป็ นสีดาํ คลํา

จากนันนํ าท่านไปชม ทุ่งดอกบัวตอง ทีดอยแม่อูคอ จะบานสะพรัง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะบานเต็ม
ท้องทุง่ เหลืองอร่าม ต้อนรับทุกสายตาทีมาเยือน
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เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็ นวัดศักดิส̀ิทธิคู่̀บ้านคูเ่ มืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน
ตังอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮอ่ งสอนเพียง : ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย /;\
ตรงบริเวณ อนุ สาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาขึนไปทางซ้ายมือ เป็ นทางลาดยางขึนภูเขาไปอีกประมาณ /.0 กิโลเมตร
ก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีชอเรี
ื ยกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระธาตุเจดีย์ทสวยงาม
ี
@ องค์ พระ
เจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมือ พ.ศ. @ ;: เป็ นทีบรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึงนํ ามา จาก
ประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมือ พ.ศ. @ /a โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คน
แรก จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนีสามารถมองเห็นภูมปิ ระเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮอ่ งสอนได้อย่างชัดเจน

นําท่านออกเดินทางสู่ วัดจองกลาง ภายในวิหารมีแท่นบูชาตังพระพุทธสิหงิ ค์จาํ ลอง ปิ ดทองเหลืองอร่ามไปทังองค์
มีสงที
ิ น่ าสนใจอืนๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็ นรูปคนและสัตว์เกียวกับพระเวสสันดรชาดก ฝี มอื แกะสลักของ
ช่างชาวพม่า ซึงนํ ามาจากพม่าตังแต่ พ.ศ. @ ;; นอกจากนี ทางด้านจิตรกรรม ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรือง
พระเวสสันดรชาดกและภาพประวัตเิ จ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนสมัยนัน
หลายภาพ มีคําบรรยายใต้ภาพเป็ น ภาษาพม่า และมีบ นั ทึกบอกไว้ว่าเป็ นฝี มือของช่า งไทยใหญ่ จากมัณฑะเลย์
จากนันนํ าท่านไปยัง วัดจองคํา หรือ พระอารามหลวงวัดจองคํา ตังอยู่ขา้ งกับวัดจองกลาง สร้างขึนเมือปี พ.ศ.
@: ; เป็ นวัดแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็ นวัดเก่าแก่ทสร้
ี างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ สิงทีโดดเด่นหลังคาทรง
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ประสาท d ชัน และมีศาสนสถานทีสําคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึงเป็ นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ทสุี ดของแม่ฮ่องสอน
สร้างเมือ พ.ศ.@ aa โดยช่างชาวพม่าในวิหารเป็ นทีประดิษฐาน ของหลวงพ่อโต ซึงเป็ นพระประธาน มีขนาดหน้าตัก
กว้าง .\0 เมตร สร้างเมือ พ.ศ. @ ]d โดยช่างฝี มอื ชาวพม่า และมีพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ซึงจําลองมาจากพระศรี
ศากยมุนีทวิี หารวัดสุทศั น์ เหตุทเรี
ี ยกชือวัดจองคํา เนืองจาก เสาวัดประดับ ด้วยทองคําเปลว

คํา

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก THE IMPERIAL MAE HONG SON RESORT จ.แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่ า

DAY 3 ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ่ – ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – สะพานประวัติศาสตร์ปาย
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้ องถิ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
ออกเดิน ทางสู่ ปางอุ๋ ง หรือ โครงการพระราชดํ า ริป างตอง @ (ปางอุ๋ ง ) เป็ น โครงการในพระราชดํ า ริข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทีทรงเห็นว่าพืนทีบริเวณนีเป็ นพืนทีอันตราย อยู่ตดิ แนวชายแดนพม่า มีลกั ษณะเป็ น
พืนทีเป็ นอ่างเก็บนํ าขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บนํ าเป็ นทิวสนทีปลูกเรียงรายกัน ภาพอันสวยงามของไอ
หมอกทีลอยเหนือทะเลสาป กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทําให้ ปางอุ๋ง กลายเป็ นสถานทีท่องเทียวมา
แรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติก ติดอัน ดับต้น ๆของแม่ฮ่อ งสอน จนได้รบั ขนานนามว่าเป็ น "สวิตเซอร์แลนด์แ ห่ ง
เมืองไทย" (ไม่รวมค่าบริการล่องแพชมบรรยากาศ)
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นํ าท่านออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย ตังอยู่หมู่ท ี ] ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นหมู่บ้าน
ชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล d:) “ก๊กมินตั jง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับนํ าทะเล กว่า /,776
เมตร ทําให้พนที
ื เหมาะสมอย่างยิงกับการปลูกชาพันธุด์ ี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมูบ่ า้ นโอบล้อมไปด้วยทิว
เขา แมกไม้ที อุดมสมบูรณ์ บ้านรักไทยเป็ นแหล่งท่องเทียวทีขึนชือในเรืองของชาและขาหมู่หมันโถว คล้ายกับดอย
แม่สลอง (กองพลเดียวกัน) นักท่องเทียวนิยมมาเทียวทีแห่งนีเพือดืมดํากับการชิมชา และ ทานขาหมูหมันโถว บ้างก็
หลีกหนี ความวุ่น วายมาหาความเงียบสบาย ของบ้า นรัก ไทยแห่ ง นี บ้า นรัก ไทยยังมีกิจกรรมหลายอย่า งไว้ใ ห้
นักท่องเทียว ได้สนุ กสนาน เช่น การเดินป่าศึกษาเส้นทางโดยมัคคุเทศน์ น้อย พาเข้าไปชม "คุกดิน" และการขีม้าพา
ั า ทีบ้ า นรัก ไทยยัง มีเ กสถ์ เ ฮาส์ริม นํ า (บ้า นดิน ) ไว้บ ริก ารนั ก ท่ อ งเทียวทีต้ อ งกับ สัม ผัส กับ
ข้า มแดนไป ฝ งพม่
ธรรมชาติแบบใกล้ชดิ

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านออกเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ตังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเทียวยอดฮิตอย่างปาย ใช้เวลาเดินทางจากปาย
ประมาณ / ชัวโมงกว่า การเดินทางจากปายไปยัง อ.ปางมะผ้า จากนันขับตรงไปอีก /@ กิโลเมตร เจอแยกบ้านแม่ระ
นาเข้าไปยังหมูบ่ ้านขับรถตรงไปอีก กิโลเมตร เส้นทางทําใหม่ราดยางตลอดทาง สําหรับใครทีไม่มรี ถส่วนตัวก็ต้อง
อาศัยนัง รถตู้ปาย -เมืองแม่ฮ่องสอน หรือนังรถแดงโดยสารมาลงหน้ าปากทางเข้าหลังจากนันอาจโบกรถหรือนัด
แนะกับรถในหมู่บ้านให้ม ารับ เมือมาถึงหมู่บ้านเราก็จะได้เจอกับ ร้านก๋วยเตียm วห้อยขาซึงเป็ นร้านขึนชือของทีนี
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เพราะนอกจากจะมีก๋ ว ยเตีmย วแสนอร่อ ยในราคาหลัก สิบ ให้ไ ด้ท านแล้ว มองไปรอบๆ จะเห็น ว่า ตังอยู่ ใ นมุ ม ที
เหมาะเจาะมองเห็นภูเขาทีสวยงามสลับซับซ้อน

่ ่าง อ.ปาย ประมาณ @ กิโลเมตร เป็ นวัดศักดิส̀ิทธิคู่̀เมืองปายมานาน
นําท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น อยูห
บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรืน มีจุดเด่นอยู่ทพระพุ
ี
ทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชดั จากตัว อ.ปาย โดย
ประวัตขิ องวัดพระธาตุแม่เย็นไม่มปี รากฏว่าสร้างขึนในสมัยใด ด้านหลังโบสถ์เป็ นทีตังของเจดีย์เก่าหรือทีเรียกว่า
“เจดีย์พระธาตุ แม่เย็น” เป็ นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงประมาณ : เมตร โดดเด่นทียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า
นักท่องเทียวนิ ยมเดินทางขึนมาชมและกราบไหว้พระนอน แล้วทีนี ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ ของตัวเมืองปาย –
แม่นําปาย

นําท่านออกเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตังอยู่รมิ ถนนสาย /;d0 บริเวณกิโลเมตรที \\ ก่อนเข้าสูต่ วั
เมืองปาย สะพานแห่งนีจึงเปรียบเสมือนประตูส่อู าํ เภอปาย สะพานแห่งนีถูกสร้างขึนในสมัยสงครามโลกครังที @ โดย
กองทหารประเทศญีปุ่ น เพือใช้ข้า มแม่ นํ าปายและลํ า เลีย งเสบีย งและอาวุ ธ เข้า ไปยัง ประเทศพม่ า หลัง จาก
สงครามโลกครังที @ ยุตลิ ง อําเภอปายจึงกลับคืนสูค่ วามสงบสุขอีกครังหนึง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนีว่า
“สะพานประวัตศิ าสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนีถูกสร้างด้วยไม้ แต่หลังจบสงครามได้เผาสะพานไม้นีทิง และถูกสร้าง
ขึนใหม่โดยใช้สะพานเหล็กจากสะพานนวรัฐมาแทนซึงเป็ น ของเดิมในจังหวัดเชียงใหม่ สะพานประวัตศิ าสตร์ยงั คง
ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเทียวทีมาเยือนอําเภอปายอยู่เป็ นประจํา เพราะถือเป็ นอีกหนึง แลนด์มาร์คของปายทีไม่
ควรพลาดต้องแวะมาเดินเล่นบนสะพานและถ่ายภาพ
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คํา

รับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก DIAMOND DE PAI CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 4 จุดชมวิ วหยุนไหล – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – SIX FLOWER GARDEN – ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/D)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าทุกท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิ วหยุนไหล ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ /.] กิโลเมตร เป็ นจุดชมทะเล
หมอกและพระอาทิตย์ขนที
ึ สวยงามของอําเภอปาย ซึงเป็ นทีนิยมของนักท่องเทียว สามารถมองเห็นทะเลหมอกทีถูก
รายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายทีถูกปกคลุมด้วยสายหมอก คําว่าหยุนไหล
เป็ นภาษาจีนกลาง หมายถึง แหล่งทีเมฆไหลมารวมกัน ซึงเปรียบเสมือนคนจีนยูนานทีอพยพมาจากเมืองจีน แต่ใน
ทีสุดก็อพยพย้ายถินฐานมารวมกัน จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล สามารถชมได้ทงฤดู
ั ฝนและฤดูหนาว บริเวณจุดชม
วิวได้จดั ทําเป็ นระเบียงชมวิวและจุดถ่ายภาพน่ ารักๆ หลายจุด ทังระเบียงชมวิว จุดคล้องกุญแจคู่รกั ป้ายร้อยทีบอก
รัก และศาลาสําหรับนังชมวิว

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านเช็คอินที AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟบนเครืองบินแห่งแรกของเชียงใหม่ แลนด์มาร์กแห่ง
ใหม่ในอําเภอแม่แตง ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครืองบินทีนํ าเครืองบิน Airbus A::;-:;; ลําใหญ่ ของการบินไทยทีปลด
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ระวางแล้วมาดัดแปลงเป็ นร้านกาแฟ จําลองบรรยากาศบนเครืองมาให้เราได้นังจิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึง
การนังเครือง

พาทุกท่านไปชมทุง่ ดอกซีโลเซีย หรือทีเรียกกันว่า "ต้นหงอนไก่ญปุี น่ " ทีปลูก ภายในสวน SIX FLOWER GARDEN
อําเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ จุดเด่นของทีนีคือการปลูกต้นซีโลเซียเป็ นแนวโค้ง และไล่ระดับเป็ นชัน ๆ ทังสีแดง สี
ส้ม สีเหลือง และสีชมพู บานสะพรังสุดลูกหูลูกตา อีกทังเมือถ่ายรูปดอกไม้ก็จะได้เห็น วิว ด้านหลังเป็ น ภูเขาของ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20.20 เดินทางสู่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิ นไทยเวียตเจ็ท เทียวบินที VZ121 เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง @; นาที
**ขอสงวนสิ ทธิh ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
21.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
คํา
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อัตราค่าบริ การ

วันที เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดียว

21 – 24 พฤศจิ กายน nopc
st พฤศจิ กายน – 03 ธันวาคม pc

8,499
8,499

2,500
2,500

** ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง n ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่ านละ n,ttt บาท **
** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิ น)**
**หากต้องการทํากรุป
๊ ส่ วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าทีได้**
ข้อสําคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ :;; บาท
- ถ้าหากมีผูเ้ ดินทางตํากว่า \ คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ̀นการยกเลิ กการเดิ นทางหรือมีการเปลียนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า C วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั s ท่ าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริ มเตียงให้ เท่ านัน การเสริมเตียงจะขึนอยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นันๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสําหรับคนไทยเท่ านัน นักท่องเที ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ มเติ ม ott บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี ทางบริ ษท
ั จะคํานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หาก
กรณี ทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ ม ทางบริ ษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงือนไขและข้อจํากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลียนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทังนี นักท่ องเที ยวจะต้องมีความพร้อมที จะทําตามเงือนไขต่ างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจโควิ ด-GH และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ ละจังหวัดและสายการบิ น
อัตราค่าบริ การนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั mว) ไป และ กลับ พร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี นํ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรื อ
เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใ̀น
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋าถือขึนเครือง (CARRY ON) คนละ / ใบ ใบละไม่เกิน a กก. (หากต้องการซือนํ าหนักกระเป๋าโหลดเพิมเติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นํ าเทียวตามรายการ)
- ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
- มัคคุเทศก์นําเทียวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
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-

-

ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก @-: ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั : ท่านจะเป็ นเตียงเสริม / ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิใ̀นการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง / ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
ค่าประกันอุบ ตั ิเหตุ การเดิน ทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 0;;,000 บาท หรือกรณีเ สียชีว ิต
วงเงินท่านละ /,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั ประกันภัย ซึงไม่รวมประกันสุขภาพ
ค่าประกันคุม้ ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ :;,;;; บาท คุม้ ครองทังคน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ / – 75 ปี ภายใน st วัน นับจากวันที ออกเดิ นทาง ตามเงือนไขของบริษท
ั ประกันภัย
ซึงไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
๋ าสัมภาระทีมีนําหนักเกิน กว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกิน ขนาด
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
- ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั mวเครืองบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย :%
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ :;; บาท
เงือนไขการจอง
- มัดจํา ท่านละ 0,;;; บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนทีชัดเจน เพือการยืนยัน การจอง / วัน เช่น ท่านจองวัน นี
กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา /].;; น. มิเช่นนันจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
หากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้อง
ทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไ̀ปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุก
พีเรียดมีทนัี งจํากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเ̀รียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านัน
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ อย่ างน้ อย @; วัน ก่อนออกเดิน ทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษัท
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิย̀กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ̀ม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึงก็ตาม
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เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ :; วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง *ในกรณีทวัี นเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน ; วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง /0-@d วัน คืนเงิน 0;%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั mวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า /0วัน ขอสงวนสิทธิไ̀ม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ
ยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษท
ั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
-

-

-

-

-

กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้ าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยู่นอกเหนื อการควบคุมของทาง
บริษท
ั
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ `
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษ ัท ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัด สิน ใจหรือให้คํา สัญ ญาใดๆ ทังสินแทน บริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านันกรณีตอ้ งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ̀นการหักค่าใช้จา่ ยการดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจอง
ครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั mวภายในประเทศ เช่น ตั mวเครืองบิน , ตั mวรถทัวร์ , ตั mวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้ าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
น อาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า กรณีที
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือเช็คอินก่อน
เครืองบิน อย่างน้ อย : ชัวโมง โดยในส่วนนี หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษ ัทขอสงวนสิท ธิใ̀นการไม่ร บั ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ` ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใ̀น
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่าน
ต้องการ
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย : หรือ 0 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริษท
ั ฯ แล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

