
                             

 
 

 

 
 

17.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงราย 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ11ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงราย แวะจุด พักรถเพื่อใหท้่านไดท้ าธุระ

ส่วนตัว บรกิารอาหารเชา้ (มื้อที่ 1) วัดร่องขุน ไดร้ับการบูรณะ

โดยอาจารย์เฉลมิ ชัยโฆษิตพิพัฒน ์ มีความงดงามวิจิตรอลังการ 

ไร่บุญรอด หรือ สงิห์ปาร์ค แหล่ง ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง เก ษ ต รที่

สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ มี การปลูกพืช/ดอกไมห้ลาย

ชนดิ น่ังรถรางชมบรรยากาศ/ดอกไม ้ ถา่ยรูปสวยงาม  

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  
วัดร่องเสอืเตน้ ชมพระวหิารทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา ศลิปะประยุกตใ์ชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าหลัก วัดหว้ยปลา

กัง้ ตัง้อยูบ่นเขา รายลอ้มดว้ยเนนิเขาและววิทีง่ดงาม จุดเดน่"พบโชคธรรมเจดยี"์สงู9ชัน้ทรงแหลมศลิปะจนีผสมลา้นนา 

เย็น บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
 
 

 
 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู ้ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดี

ของ บรษัิท ฉุยฟงที ผูผ้ลติใบชารายใหญ่ในเชยีงราย ถ่ายรูปววิ

ไร่ชาสวยๆ ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไม ้

ประดับเมอืงหนาวบนพืน้ที่ 25 ไร่  ชมสวนรุกขชาตดิอยชา้งมูบ 

อยู่เป็นจุดสูงสุดของดอยตุง ชมววิพาโนรามาที่จุดชมววิดอย

ชา้งมบูซึง่เป็นฐานทีตั่ง้ของฐานปฏบัิตกิาร 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) 

บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ามกลางหุบเขาชมความงดงามของววิทวิทัศน์ ภูเขา

ที่สวยงาม รา้นกาแฟภูผาฮี้ มีววิของรา้นที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหนา้ มีมุม

น่ังเล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆชมความงดงามววิภูเขาที่ดอยผาหมี ถ ้าหลวง 

วนอุทยานขุนน ้านางนอน มลีักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรยีงตัวสลับซบัซอ้น จุดเทีย่วม ี2 

โซน โซนที่ 1 ถ ้าหลวง เป็นถ ้าหินปูน ใหท้่านชมบริเวณปากถ ้าที่มีศาลเจา้แม่นางนอน ชม

อนุสาวรีย์จ่าแซม ผูเ้สียสละในปฏบัิตกิาร โซนที่ 2 ขุนน ้านางนอน หรือสระขุนน ้ามรกต อสิระถ่ายภาพ เดนิทางกลับสู่เมือง

เชยีงราย 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7)  

 เดนิทางกลับระหว่างทางผ่านจังหวัดพะเยา เดนิทางสูก่ว๊านพะเยา วัดศรโีคมค า ตัง้อยู่อยู่รมิกว๊านพะเยา เป็นที่ประดษิฐาน

พระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนองคใ์หญ่ทีส่ดุในลา้นนากว๊านพะเยา เป็นแหลง่น ้าธรรมชาตทิีอ่ยูใ่จกลางเมอืง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8) หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง) ถงึกรุงเทพฯ

โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

22-25 ตลุาคม  64 3,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 

วนัที1่    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงราย                                                                                                                            

วนัที2่    เชยีราย - วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) - วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัหว้ยปลาก ัง้                                                                           

วนัที3่    ไรช่าฉุยฟง – ดอยตงุ สวนแมฟ้่าหลวง – สวนรุกขชาตดิอยชา้งมบู – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู – บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟ 

                ภูผาฮี ้– ดอยผาหม ี- ถ า้หลวง วนอุทยานขุนน า้นางนอน - เมอืงเชยีงราย                                                              

วนัที4่    เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า - กวา๊นพะเยา - กรุงเทพฯ       



                             

 

หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง

เทศกาลหรอืวันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศและค่าน ้ามัน 

• คา่บรกิารคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 20 ทา่น  

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงใหม ่ จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

✓ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J2เข็ม/วัคซนีไขว/้อืน่ๆ 2เข็ม 

✓ ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

✓ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชัว่โมง 

✓หากไมม่เีอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่จะตอ้งกกัตวั14วนัตามระเบยีบจงัหวดั 

 

 

เงือ่นไขการจอง 


