
 

 

โปรแกรมเชียงราย ดอยตงุ ผาฮี้ ถ้้าหลวง 3 วัน 2 คืน พักเมืองเชียงราย 2 คืน  

ราคาเริ่มต้น 5,555 บาท เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 64 เดินทางโดยสายการบิน Nok Air(DD) 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

 

พักเด่ียวเพิ่ม 

 

ท่ีนั่ง 

 

6-8,15-17,29-31 ตลุาคม 64 

 

5,555 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา 

2,200 บาท 

 

1,500 

 

8 

5-7,18-20,26-28 พฤศจกิายน64  5,888 1,500 8 

10.00 น   พร้อมกันที่จุดนัดหมาย  ท่าอากาศย่านดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน  Nok Air (DD) 
14..25 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) เทีย่วบนิ DD 108 DMK-CEI(13.10-14.25)/DD104 14.15-15.40 เดินทาง

ถึง ท่าอากาศยานานาชาติแม่ฟ้าหลวง น้าท่านเดินทางสู่ วัดหว้ยปลากั้งจุดเด่นของวดันี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย์ และเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ชม

ศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลกัษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้้าเงินฟ้าบริการอาหารเย็น (มื้อที่1) 

น้าท่าเดินทางเข้าที่พัก: Work Den Chiang Rai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

เช้า  อาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่2) ท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี จากนั้นเดินทางสู่ ถ้้าหลวงวนอทุยานขุนน้้านางนอน มีลักษณะเป็น

ภูเขาขนาดใหญ่เรียงตัวสลับซับซ้อน 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่3)น้าท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ ดื่มด่้าบรรยากาศ ณ ผาฮี้คอฟฟ่ี น้าท่านชมวิวพาโนรามาที่จุดชมวิว

ดอยช้างมูบซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบน้าท่านเดินทางสู่พระต้าหนักดอยตุงชมสวนแม่ฟ้าหลวงหรือสวนดอยตุงเป็นสวนไม้

เมืองหนาว 

เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)   เดินทางเข้า  ที่พัก: Work Den Chiang Rai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) น้าท่านเดินทางสู่ เรียวกังคาเฟ่ (Ryokan Cafe) คาเฟ่ชิคๆสไตล์ญี่ปุ่นในเชียงราย เดินทางมุ่งสู่วัดร่องขุ่นเป็นงานศิลปะ 

เต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่6)จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสวยงามและแวะซื้อของฝาก สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทาง 

มุ่งหน้าสู่สนามบินโดยสายการบิน NOK AIR(DD) เทีย่วบิน DD113CEI-DMK(18.25-19.40)/DD107 19.00-20.20 เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิ

ภาพ 

 

 

 

 วนัแรก         ทา่อากาศยา่นดอนเมือง-ทา่อากาศยานนานาชาติแมฟ่า้หลวง-วดัหว้ยปลากัง้ – วดัรอ่งเสอืเตน้ 

วนัท่ีสอง          ไรช่าฉยุฟง - ถ า้หลวงขนุน า้นางนอน - ผาฮีค้อฟฟ่ี– ฐานปฎิบตักิารดอยชา้งมบู- พระต าหนกัดอยตงุ 

สวนดอกไมด้อยตงุ      

หมายเหตสุ าคญั   ผ ูเ้ดินทางเขา้จงัหวดัเชียงราย  ผ ูเ้ดินทางตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี  ตอ้งเป็นผ ูท่ี้ไดร้บัวคัซีน (ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั) 

Sinovac  2 เข็ม   Sinopharm 2 เข็ม  Astrazeneca 1 เข็ม   Moderna 2 เข็ม   Pfizer 2 เข็ม     J&J 1 เข็ม  

 วคัซีนไขว/้อ่ืนๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)  

มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 โดย  RT-PCR หรือ Antigen test (ATK)  ไม่เกิน 72 ชัว่โมง 

**อาจมีการตรวจหาเช้ือท่ีปลายทาง 

 

วนัท่ีสาม      เรียวกงัคาเฟ่ - วดัรอ่งขุ่น - สิงหป์ารค์ – รา้นของฝาก –ทา่อากาศยานนานาชาติแมฟ่า้หลวง-
ทา่อากาศย่านดอนเมือง       



มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า **  
เอกสารรับรองการไดร้ับวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่บัโรงแรมนัน้ๆ 
 ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการบนิมกีาร
ปรับเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรือ

ยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น ( กรณี 6 ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขการจอง 


