
 

 

แอ่วเมืองเหนือ..มว่นใจ ๋

เชียงราย-เชียงใหม่ 4วนั2คืน 
พระธาตดุอยตงุ-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระต าหนกัดอยตงุ-แม่สาย-วดัรอ่งข ุน่ 

พระธาตดุอยสเุทพ-เวียงกมุกาม-ดอยอินทนนท-์พระธาตนุภเมทนีดล 
 

เดนิทางโดยรถตู ้หรอืรถบสัปรับอากาศ 

พัก โรงแรม จังหวดัเชยีงราย 1 คนื และ จังหวดัเชยีงใหม ่1 คนื 

เดนิทางทกุวันพฤหัสบด-ีวันอาทติย ์และ วันหยดุนักขตัฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง  

07-10(วนัมาฆบชูา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,299.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 8,299.- 

03-06(วนัจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 8,299.- 

11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,699.- 
นแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ-เชยีงราย 

18.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรัีงสติ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

18.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สูจั่งหวัดเชยีงราย โดยรถตูป้รับอากาศVIP 9 ทีน่ั่ง 

 บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปังน้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ แลว้เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

วันทีส่องของการเดนิทาง 

เชยีงราย-ดอยตงุ-พระธาตดุอยตงุ-สวนแมฟ้่าหลวง-แมส่าย-สามเหลีย่มทองคํา 

06.00 น. รุง่อรณุที ่จังหวัดเชยีงราย ใหท้า่นทําธรุะสว่นตัวและบรกิารอาหารเชา้(2)ทีห่อ้งอาหาร 

ของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่อ.แมจ่ัน เดนิทางขึน้สูด่อยตงุ เชญิทา่นสกัการะ พระธาตดุอยตงุ พระธาตคุูบ่า้นคู่เมอืง

ของเชยีงราย ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เป็นพระธาตเุจดยีแ์หง่แรกของลา้นนาภายในบรรจพุระบรมสารรีกิธาตพุระ 

รากขวัญเบือ้งซา้ย(กระดกูไหปารา้)  

10.00 น. นําทา่นเขา้ชม พระตําหนักดอยตุง ทีป่ระทับทรงงานของสมเด็จยา่ ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง

ลา้นนาและสวสิชาเลย่ท์ีส่วยงาม จากนัน้เขา้ชม สวนแมฟ้่าหลวง ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับสวนดอกไมเ้มอืง

หนาวนานาชนดิ ทีถ่กูจัดตกแตง่ไวอ้ยา่งสวนงาม 



 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3)ทีร่า้นอาหาร 

14.30 น. ขา้มชายแดนสู ่ประเทศพมา่ที ่ตลาดท่าขีเ้หล็ก เชญิท่านเลอืกซือ้สนิคา้,ของทีร่ะลกึ ทีม่รีาคาถูก อาทิ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า สนิคา้จากประเทศจนี กระเป๋า รองเทา้ (กรณุาอยา่ซือ้สนิคา้ประเภทสตัวป่์า เขาสัตวห์รอื

หนังสตุวก์ลับมา เพราะเป็นสิง่ผดิกฎหมายของไทย) 

16.00 น. นําท่านเทีย่วชม สามเหลีย่มทองคํา พืน้ทีข่องสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พมา่-ลาว ในอดตีโด่งดัง

เรือ่งของการคา้ยาเสพตดิ นําทา่นกราบ พระเชยีงแสนสีแ่ผน่ดนิ “พระพทุธนวลา้นตือ้” ทีป่ระดษิฐานอยู ่

กลางแจง้ และถา่ยรปูคูก่บั ซุม้ประตสูามเหลีย่มทองคํา ทีม่วีวิแมน้ํ่าโขงเป็นฉากหลัง 

18.30 น. บรกิารอาหารคํ่า(4) รา้นอาหาร หลังอาหาร ใหท้่านเดนิเล่นชมบรรยากาศของเชยีงรายไนทบ์าซา่รเ์ชญิ

ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอสิระ 

20.30 น. เดนิทางกลับเขา้สูท่ีพ่ัก พักผอ่นยามคํ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม เชยีงรายแกรนดร์มู หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง 

เชยีงราย-วัดรอ่งขุน่-บอ่น้ําพรุอ้นแมข่ะจาน-พระธาตดุอยสเุทพ-เวยีงกมุกาม-รา้นวนัสนันท-์ขนัโตกดนิเนอร ์

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่วัดรอ่งขุน่ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยกุตท์ีว่จิติรตระการตา วหิารปนู

สขีาวทีป่ระดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค ์ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในอโุบสถทีส่วยงาม ฝีมอืการ

ออกแบบของ อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ 

09.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหมต่ามเสน้ทางสาย แมส่รวย-เวยีงป่าเป้าระหว่างทางใหท้่านชมบอ่น้ําพุรอ้น

แมข่ะจานพักผอ่นตามอสิระ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6)แบบบฟุเฟ่ท ์

13.30 น. นําท่านเดนิทางขึน้สู่ ดอยสุเทพใหท้่านไดก้ราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของ

เชยีงใหม ่ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และเป็นทีนั่บถอืของชาวเชยีงใหม ่จากจุดนี้ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของเมอืง

เชยีงใหม ่ไดอ้ยา่งชดัเจน  

15.00 น. นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เวยีงกมุกาม เมอืงโบราณนครใตภ้ภิพ สรา้งขึน้ในสมัยพ่อขนุเม็งรายมหาราช อายุ

กว่า 700 ปี นําท่านน่ังรถลาก ชมโบราณทีสํ่าคัญ อาท ิวัดชา้งค้ํา วัดเจดยีเ์หลีย่ม ชมเจดยีท์ีส่วยงาม

ภายในวัดและสกัการะพระบรมธาต ุ

17.00 น. ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากจากเชยีงใหม่และของทีร่ะลกึ อาท ิแหนม หมูยอ น้ําพรกิหนุ่ม และ

สนิคา้อืน่ๆ ทีร่า้นวนัสนันท ์

18.30 น. บรกิารอาหารคํ่า(7)แบบขนัโตกดนิเนอร ์พรอ้มชมการแสดงของลา้นนาทีส่วยงาม อาท ิฟ้อนเทยีน ฟ้อน

เล็บ ตกีลองสะบดัชยั ฟ้อนดาบ ฯลฯ 

21.00 น. เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอธัยาศัยยามคํ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม ฮอลลเิดย ์การเ์ดน้เชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง 

ดอยอนิทนนท-์ป่าดกึดําบรรพ-์พระธาตนุภเมทนดีล-กรงุเทพฯ 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8)ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่อ.จอมทอง 

08.00 น. ถ ึ อ.จอมทอง เปลีย่นขึน้รถสองแถวทอ้งถิน่ เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอินิทนนท ์เดมิมชีือ่วา่ “ดอยหลวง” 

หรอื “ดอยอา่งกา” นี้เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัยมคีวามสงู2,565 เมตร สักการะสถูปเจา้อนิทวชิ

ชานนนนํ์าทา่นเดนิ ป่าดกึดําบรรพต์ามเสน้ทางเดนิทีร่ม่รืน่ ตน้ไมใ้สเ่สือ้ และพชืคลุมดนิต่างๆ อาท ิมอส 

ไรเค่น เดินทางสู่พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสริ ิ พระธาตุที่สรา้งขึน้โดย

กองทัพอากาศ เพือ่ถวายแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิีนาท และ

สามารถชมทวิทัศนข์องดอยอนิทนนทไ์ดอ้ยา่งสวยงาม  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9)ทีร่า้นอาหาร  หลังอาหารนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

19.30 น. บรกิารอาหารคํ่า(10)ทีร่า้นอาหาร 

20.30 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ เชญิทา่นพักผอ่นบนรถยามคํ่าคนื 

23.30น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

ราคาทา่น

ละ (พัก

หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก

กบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น (มี

เตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง

เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วนัมาฆบชูา) 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

05-08 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

12-15 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

19-22 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

26-29 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

03-06 เมษายน 2563 (วนัจักร)ี 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 9,699.- 9,699.- 9,199.- 8,799.- 1,500.- 

12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 9,699.- 9,699.- 9,199.- 8,799.- 1,500.- 

23-26 เมษายน 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

หมายเหต ุ เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสําหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตสํารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(สําหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 



 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ชําระมัดจําทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจําคนืได ้ 

4.กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สําหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(สําหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจําทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจํานวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าชาํระเงนิคา่ทวัรต์ามทีกํ่าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีกํ่าหนดไว(้รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํ่า 8 ทา่น/รถบสัปรับอากาศ ขัน้ตํ่า 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน้ํามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามนัและภาษีน้ํามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

สําคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต,ิการปฏวิัต,ิการ   

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การจลาจล, เหตกุารณ์ทางการเมอืงและเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชําระคา่มดัจําหรอืชําระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


