
 

 

เหนือสุดแดนสยาม 
เชียงราย - ภูชี้ฟ้า - เชียงของ  

4 วัน 2 คืน 
ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ประตูผาบ่อง - ชิวริมโขงที่เชียงของ - ไร่แสงอรุณ 

สามเหลี่ยมทองค า-แม่สาย-ชมวิวเมียนมาร์ยามค่ าคืนทีพ่ระธาตุดอยเวา 

 

 

 

 

 

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชียงของ 1 คืน และโรงแรม อ.แม่สาย1 คืน 
วันที่เดินทาง 
07-10(วันมาฆบูชา),13-16,20-23 กุมภาพันธ์, 27 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 2563 8,499.- 
05-08,12-15,19-22,26-29  มีนาคม 2563 8,499.- 
03-06(วันจักรี),23-26 เมษายน 2563 8,499.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต์) 9,599.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรกของการเดินทาง 
กรุงเทพฯ-เชียงค า 

16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี
รังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอํานวยความสะดวก 

16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.เชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  
 บริการอาหารกล่อง (1) ขนมปังน้ําผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ 
 

วันที่สองของการเดินทาง 
เชียงค า-ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ประตูผาบ่อง-เชียงของ-วัดหลวงไชยสถาน-ถนนคนเดินกาดกองแก้ว 

04.00 น. รุ่งอรุณทีป่ั้ม ปตท. อ.เชียงค า (กรณีเดินทางโดยรถบัสเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ) นําท่านเดินทาง
ขึ้นภูชี้ฟ้า    

06.00 น. เดินทางถึง ภูชีฟ้า นําท่านเดินเท้าขึ้นสู่ จุดชมวิว ประมาณ 800 เมตร จุดชมวิวที่เป็นหน้าผาหินตั้งตระหง่าน 
ให้ท่านชื่นชมกับบรรยากาศของทะเลหมอกยามเช้า และชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภู ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ
ยิ่งนัก  

07.30 น. บริการอาหารเช้า (2) ที่ร้านอาหาร 
08.30 น. นําท่านเดินทางสู่ ดอยผาตั้ง นําท่านสู่จุดชมวิวที่มีอาณาเขตติดต่อไทย-ลาว ชมประตูผาบ่อง(ประตูโขง)ที่

สามารถมองลอดเห็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ําโขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว เชิญ
ท่านเก็บภาพความงดงามจนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (3) ที่ร้านอาหารหลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อ.เชียงของ 
14.30 น. เดินทางถึงเมืองเชียงของนําท่านชม วัดหลวงไชยสถาน เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ระหว่างถนนสาย

หลักเชียงของกับแม่น้ําโขงตัววิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางฝั่งแม่น้ําโขงทําให้บริเวณวัดสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพน้ําโขงและฝั่งเมืองลาวได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่วงตอนเย็นอากาศเย็นสบายชมทิวทัศน์สายน้ําโขง
สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสีส้มสวยงามมาก 

15.30 น. นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม น้ าโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรือเช่าจักรยาน ปั่น
ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ําโขงยามเย็น 

18.00 น. บริการอาหารค่ า (4) ที่ร้านอาหาร 
ที่พัก โรงแรม น้ าโขงริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สามของการเดินทาง 
เชียงของ - ไร่แสงอรุณ - เชียงแสน - วัดพระธาตุผาเงา - สามเหลี่ยมทองค า - แม่สาย - พระธาตุดอย
เวา&จุดชมวิวเมืองท่าข้ีเหล็กเมียนมาร์ 

07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ที่สดใสยามเช้าท่าน ท่านสามารถร่วมทําบุญตักบาตรได้ที่ถนนเลียบริมโขง 
บริการอาหารเช้า (5) ที่ห้องอาหารของโรงแรมเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรือเช่าจักรยาน ปั่นชมวิถีชีวิตริม
แม่น้ําโขงบรรยากาศยามเช้า 



 

 

09.00 น. นําท่านเช็คเอ้าท์อําลาที่พัก นําท่านไปชม ไร่แสงอรุณ ณ หมู่บ้านผากุบ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อัน
เป็นพื้นที่รอยต่อชายแดน ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนลาวไร่แสงอรุณได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยแรง
บันดาลใจที่ต้องการผสมผสาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับรีสอร์ทเพ่ือสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติที่แสน
สวยงามของเกษตรกรที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ ท่านจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตของเกษตรกร ชมท้องไร่ ท้อง
นาแนวเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งจะได้ชมแปลงสวนผักปลอดสารพิษ ซึ่งเราแทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสในสังคม
เมือง  

10.00 น. วัดพระธาตุผาเงา 
11.00 น. นําท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองค า พ้ืนที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดังเรื่องของ

การค้ายาเสพติด นําท่านกราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน “พระพุทธนวล้านตื้อ” ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง 
และถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคํา ที่มีวิวแม่น้ําโขงเป็นฉากหลัง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (6) ที่ร้านอาหาร 
14.00 น. นําท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูกอาทิ

เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากประเทศจีนต่างๆกระเป๋า รองเท้า 
(กรุณาอย่าซื้อสินค้าประเภทสัตว์ป่า เขาสัตว์หรือหนังสัตว์กลับมา เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายของไทย) 

17.00 น. นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมวังทองแม่สาย หรือเทียบเท่า 
18.00 น. บริการอาหารค่ า (7) ที่ร้านอาหาร 
19.00 น. นําท่านนั่งรถสองแถวท้องถิ่นขึ้นชมวิว วัดพระธาตุดอยเวา พระธาตุเหนือสุดแดนสยามห่างจากพรมแดนเพียง 

500 เมตร  สักการะพระธาตุดอยเวาพระธาตุที่เชื่อกันว่มีความเก่าแก่เป็นรองจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่บนยอด
ดอยเวาแต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอยผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดไปนมัสการ(รวม
รถสองท้องถิ่นไป-กลับ)ซึ่งข้างบนเป็นจุดชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่สายและเมืองท่าขี้เหล็กเมียนมาร์สามารถเห็น
ทัศนียภาพได้รอบทิศ 

ที่พัก โรงแรมวังทองแม่สาย หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง 
แม่สาย - วัดร่องขุ่น - อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง - กว๊านพะเยา - กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเช็คเอ้าท์อําลาที่พัก 
09.30 น. นําท่านชม นําท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา 

วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจิตรกรรฝาผนัง ซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบของ อ.
เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ และชมส่วนอื่นภายในวัดที่สวยงาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (9) ที่ร้านอาหารบรรยากาศริมกว๊าน 
13.00 น. นําท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง ซึ่งเป็นจุดสําคัญท่ีสุดที่ต้องแวะ พญางําเมือง หรือพ่อขุนงําเมือง พระ

สหายของพ่อขุนเม็งราย และพ่อขุนรามคําแหงทั้ง 3 จึงเป็นเพ่ือนสนิทกันต่างก็มีอํานาจแต่ไม่รบกันและไม่
รุกรานเมืองต่อกัน จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดทาง
ภาคเหนือ ได้ตามอิสระ 



 

 

19.30 น. บริการอาหารค่ า (10) ที่ร้านอาหาร 
20.30 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
23.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 

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

อัตราค่าบริการทัวร์ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
ราคาท่าน
ละ (พัก
ห้องละ 2 

ท่าน) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (มี
เตียงเสริม) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (ไม่มี
เตียงเสริม) 

ผู้ใหญ่ พักห้อง
เดี่ยว 

(เพิ่มท่านละ) 

05-08 มีนาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
12-15 มีนาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
19-22 มีนาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
26-29 มีนาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
03-06 เมษายน 2563 (วันจักรี) 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
11-14 เมษายน 2563 (เทศกาล

สงกรานต์) 
9,599.- 9,599.- 9,099.- 9,099.- 1,700.- 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาล

สงกรานต์) 
9,599.- 9,599.- 9,099.- 9,099.- 1,700.- 

23-26 เมษายน 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
 

หมายเหตุ เดินทางโดยตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
  

สิ่งท่ีควรน าติดตัว 
1. ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าท่ีสวมใส่สบาย 
2. กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสํารอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ 
3. ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สําหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง 



 

 

7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
   (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมต่างหาก,ค่ารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว) 
2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม 
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สําหรับชาวต่างชาติที่ต้องชําระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ําใจของท่าน 
 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สําหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  
2. ชําระมัดจําทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทําการสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอน
เงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3. ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ 
และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจําคืนได้  
4. กรุณาส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพ่ือใช้
สําหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจําทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจํานวนของราคาทัวร์ 
4. การไม่มาชําระเงินค่าทัวร์ตามท่ีกําหนด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร์ทั้งหมด  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่
กําหนดไว้(รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ํา 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ํา 30 ท่าน) 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ํามันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   
ราคาค่าน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือ   ให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สําคัญ หรือ
เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ 



 

 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,เหตุการณ์อ่ืนๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง
,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
7. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือชําระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว 

 
 




