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วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ท่าอากาศยานเชียงราย – วดัพระแกว้           (–/L/D) 

                                           AQUATALE CAFÉ – วดัหว้ยทรายขาว – วดัหว้ยปลากั้ง – วดัร่องเสือเตน้                                                                                                                                              

05.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรับหนา้กากอนามยั และมคัคุเทศกค์อยใหค้ าแนะน า

มาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดินทาง   

 *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดใหท้ าการเช็คอิน

กอ่นเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

 

 

 

 

 

 

ผูท่ี้เดินทาง จะตอ้งไดร้ับวคัซีนดงัตอ่ไปน้ี : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 

เข็ม/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่ 

14วนั) 

**ผูเ้ดินทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษัทพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

07.30 ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชียงราย โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD100 ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที   

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยูก่บัสายการบิน** 

 **ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนั่งไดก้อ่นเดินทาง 72 

ชัว่โมง (มีคา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม** 

08.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย  หลงัจากทุกทา่นรับสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรียบรอ้ย

แลว้  

น าทุกทา่นออกเดินทางไปยงั วดัพระแกว้ ตัง้อยูท่ี่ถนนไตรรัตน์ ใจ

กลางเมืองเชียงราย วดัน้ีเองท่ีไดค้น้พบ พระแกว้มรกต หรือพระพุทธ

มหามณีรัตนปฏิมากร ท่ีประดิษฐานอยู ่ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม

(วดัพระแกว้)กรุงเทพฯ ในปัจจุบนั ตามประวติัเลา่วา่เม่ือปี พ.ศ. 1897 

ในสมยัพระเจา้สามฝั่งแกนเป็นเจา้เมืองครองเชียงใหม่นั้นฟ้าไดผ้า่

เจดียร์า้งองคห์น่ึงและไดพ้บพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยูภ่ายในเจดีย ์

 

                        -19                                                                
               /                                                          -19  

                                           
**                                                        

                                                               ** 
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น าทา่นไปยงั AQUATALE CAFÉ เป็นคาเฟ่ท่ีมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ยสีเขียวรอบๆ บริเวณ สไตลก์ารออกแบบ

และตกแตง่คาเฟ่ท่ีใหค้วามรูสึ้กลึกลบ สงบ และร่มเย็น อยูห่า่งจากทา่อากาศยานแมฟ่้าหลวงเพียง 5 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าทา่นออกเดินทางไปยงั วดัหว้ยทรายขาว หรือท่ีเรียกว่า วดัทรายขาว กอ่สรา้งข้ึนราวปี พ.ศ. 2400 

โดยการสนับสนุนก าลงัทรัพยข์องตระกูลอริยะมั่ง เป็นวดัท่ีโดดเดน่ดว้ย สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและมีความแปลกตา 

ภายในวดัจะไดเ้ห็นศิลปะปูนปั้นรูปเทพเทวดาตา่งๆ ในศาสนาพุทธ  อีกทัง้วิหารวดั ท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของประตูลว้น

ถูกออกแบบดว้ยความประณีตในการแกะสลกัของวดั มีลวดลายที่ซบัซอ้น ท าใหมี้ความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางไปยงั วดัหว้ยปลากัง้ เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายท่ีสวยงามตัง้อยูบ่นเขา และมีเนินเขาราย

รอบวดั สามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

จุดเดน่ของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึง

เป็นเจดียท่ี์สูงถึง 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตา

ลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา 

ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระ

อรหนัตต์า่งๆ  นอกจากน้ียงัมีความเช่ือกนัวา่

หากใครไดม้าเยือนวดัแหง่น้ีจะเหมือนกบัได ้

ข้ึนสวรรค ์
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น าทา่นออกเดินทางสู ่วดัร่องเสือเตน้  เป็นหน่ึงในวดัที่ มีความสวยงามทางพุทธศิลป์ สถานท่ีโดดเดน่ของวดัแห่งน้ีคือ 

“วิหารร่องเสือเตน้” ซ่ึงมีความโดดเดน่ของวิหาร ท่ีมีศิลปะของตวัวิหารท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์ เป็นศิลปะแนว

ประยุกต ์ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสีน ้าเงินและสีฟ้าเป็นหลกั พระพุทธรูปสีขางองคใ์หญ ่และ

ภาพเขียนฝาผนังท่ีมีความงดงาม ออ่นชอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่าระดบัเดียว 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)  ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนกัดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วดัพระธาตุดอยตุง    

                                          จุดชมวิวฐานปฏิบติัการดอยชา้งมูบ – บา้นผาฮ้ี – รา้นกาแฟภูผาฮ้ี   

                                          เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์                                                               (B/L/_) 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถ่ินกรณีหอ้งอาหารไมเ่ปิดใหบ้ริการ 

น าทา่นออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเกา่แกก่ว่า 500 ไร่ ท่ีตัง้อยูบ่นภูเขาสูง เป็นไร่ชาท่ีปลูกลดหลั่นเป็น

ขัน้บนัไดบนภูเขาสูง และยงัเป็นจุดแลนดม์าร์ค ท่ีทุกคนจะไปยืนถา่ยรูปกบัวิวไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากน้ีแลว้ท่ีน่ี

ยงัมีรา้นอาหาร และเคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี ไวบ้ริการ และท่ีไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชิมชาและเลือกซ้ือชาคุณภาพดีหลาก

สายพนัธุ ์เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นออกเดินทางไปยงั พระต าหนกัดอยตุง โดยเร่ิมด าเนินการกอ่สรา้งเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2530 เม่ือสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา โดยกอ่นหนา้นั้นมีพระราชกระแสวา่ หลงัพระชนมายุ 90 

พรรษา จะไมเ่สด็จไปประทบัที่  ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ส านักงานราชเลขานุการในพระองค ์จึงไดเ้ลือกดอยตุง ซ่ึงมี

ทิวทศัน์สวยงาม ขณะเดียว กนัสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เม่ือทรงทอดพระเนตรพ้ืนท่ี เม่ือตน้ปี พ.ศ. 
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2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทยั และมีพระราชด าริจะสรา้งบา้นท่ีดอยตุงพร้อมกนัน้ี ยงัมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะ 

ปลูกป่าบนดอยสูงจึงก าเนิดเป็น โครงการพฒันาดอยตุงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาวบนพ้ืนท่ี 25 ไร่ อยูใ่นแอง่ท่ีราบดา้นทิศ

เหนือของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยูบ่นพ้ืนท่ีเดิมของหมูบ่า้นอาขา่ป่ากลว้ย 62 ครอบครัว ในอดีตหมูบ่า้นน้ีเป็นเสน้ทาง

ผา่นท่ีส าคญัและเป็นท่ีพกัของกองคาราวาน ท่ีล าเลียงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอีน และอาวุธสงคราม ประกอบกบัท่ีตัง้มี

ลกัษณะเป็นหุบลึกลงไป บา้นเรือนอยูอ่ยา่งอดัแอ ไมส่ามารถขยายและดูแลเร่ืองความสะอาด ขยะ และน ้าเสียได ้ทาง

โครงการพฒันาดอยตุงฯ จึงขอใหห้มูบ่า้นยา้ยไปอยูท่ี่ใหม ่หา่งจากท่ีเดิมราว 500เมตร แตต่ัง้อยูบ่นเนินเขา กวา้งขวาง 

และสวยงาม เป็นท่ีพอใจของชาวบา้น ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดับเมืองหนาวสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2534 ตาม

พระราชด าริของสมเด็จยา่ เพ่ือใหค้นไทยที่ ไมมี่โอกาสไปตา่งประเทศไดเ้ห็นไมด้อกเมืองหนาวท่ีสวนแหง่น้ี ซ่ึงไดร้ับการ

ดูแลใหส้วยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลี่ ยนแปลงไปในแตล่ะฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแตง่ดว้ยพนัธุไ์ม ้

ดอกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลี่ ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนตอ่ตวัของ มิเซียม ยิบ

อินซอย โดย สมเด็จยา่ พระราชทานช่ือวา่ความตอ่เน่ือง (continuity) ส่ือถึงการท างานจะส าเร็จได ้ตอ้งท าอยา่ง

ตอ่เน่ือง นอกจากแปลงไมป้ระดบักลางแจง้แลว้ยงัมีโรงเรือนไมใ้นร่มดว้ย จุดเดน่คือกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารีชนิด

ตา่ง ๆ ท่ีออกดอกสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางไปยงั วดัพระธาตุดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอนัเกา่แกแ่หง่หน่ึงในภาคเหนือและเป็นพระธาตุท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดของ จ.เชียงราย ถือเป็นเจดียแ์หง่แรกของเมืองลา้นนา ซ่ึงมีความเกา่แก ่สวยงาม มองเห็นวิว
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ธรรมชาติของเมืองเชียงรายไดอ้ยา่งเต็มตามีลกัษณะเป็นเจดียสี์ทองอร่าม 2 องคคู์ก่นัและถือเป็น พระธาตุประจ าปี

กุน ถือวา่ครั้งหน่ึงในชีวิตผูท่ี้เกิดปีกุน ควรไดเ้ดินทางมาสกัการะเพ่ือความเป็นสิริมงคงและความรุ่งเรืองในชีวิตนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางไปยงั จุดชมวิวดอยชา้งมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยชา้งมูบ ถือเป็นแลนดม์าร์คอีกจุดที่ วิวสวยงาม

มากๆ และยงัอนุญาตใหน้ักทอ่งเที่ ยวเขา้มาชมความงามในฐานปฏิบติัการไดเ้พียงแคแ่สดงบตัรประจ าตวัประชาชนตอ่

เจา้หนา้ท่ีกอ่นเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมือนเขาวงกตท่ีสรา้งดว้ยรั้วไมไ้ผ  ่

  

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่บา้นผาฮ้ี หรือ ดอยผาฮ้ี อยูท่ี่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแมส่าย เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทา่มกลางหุบเขา ติด

เขตชายแดนไทย-พมา่ ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ี คือ ชาวไทยภูเขาเผา่อาขา่ มูเซอร์แดง มูเซอร์ด า ในอดีตพ้ืนท่ีบริเวณน้ีมี

ถางป่าจนหวัโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เม่ือโครงการพฒันาดอยตุง ไดเ้ขา้มาในหมูบ่า้น สง่เสริม

ใหช้าวบา้นเลิกท าไร่เล่ือนลอย และสอนให้

ชาวบา้นเรียนรูท่ี้จะอาศยัร่วมกบัป่า หา้มไมใ่หต้ดั

ไมท้ าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบา้นปลูกกาแฟ

กนัมากข้ึน จนกลายเป็นจุดเปลี่ ยนส าคญัของ

ชาวอาขา่ผาฮ้ี ท่ีหนัมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลกั

ทัง้หมูบ่า้น โดยสง่เสริมใหป้ลูกกาแฟพนัธุอ์ารา

บิกา้ซ่ึงใหผ้ลดีในพ้ืนท่ีสูงจนโดง่ดงัไปทัว่โลก โดยชู

สโลแกน “ปลูกกาแฟดีกวา่ปลูกฝ่ิน” ทา่นสามารถ

เดินชมความงดงามของวิวทิวทศัน์ ภูเขา เดินเที่ ยวชมหมูบ่า้นชาวเขาเผา่อาขา่ บา้นแตล่ะหลงัจะปลูกเรียงลดหลัน่กนั



 

ทวัร์ไทย เชียงราย ดอยตุง 3วนั2คืน _TH04_MM 

ไปตามไหลเ่ขา ทา่มกลางภูเขาและป่าไมท่ี้เขียวขจี  วิวเบ้ืองหนา้คือ ทิวเขาท่ีสลบัซบัซอ้น ของดอยผาหมีและดอยตุง 

ชมประเพณีโลชิ้งชา้ (มีเป็นบางวนั) 

จากนั้นเดินทางไปยงั เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมหลายอยา่งไวด้ว้ยกนั ไมว่า่จะเป็นของท่ีระลึกฝีมือ

ชาวเขา เส้ือผา้ เคร่ืองประดบัของคนพ้ืนเมือง รวมไปถึงผลิตภณัฑข์องชนพ้ืนเมือง และสินคา้งานศิลปหตัถกรรมตา่งๆ 

นอกจากน้ียงัมีอาหารสตรีทฟู้ด ใหอิ้สระทุกทา่นในการเลือกซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

  

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เชียงรายไนซบ์าซา่ร์ 

ท่ีพกั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่าระดบัเดียว 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  สิงหป์ารค์ – วดัร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวนั  –  SAMILE JAPANESE COFFEE STYLE 

                                          ท่าอากาศยานเชียงใหม่  – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                           (B/L/_) 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถ่ินกรณีหอ้งอาหารไมเ่ปิดใหบ้ริการ 

น าทา่นออกเดินทางสู ่ สิงหป์ารค์ (ไร่บุญรอด) เป็นแหลง่ทอ่งเที่ ยวเชิงเกษตรท่ีเต็มไปดว้ยจุดทอ่งเท่ียวน่าสนใจและ

กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงท่ีถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน

พฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี) ฟาร์มสตัว ์เสน้ทางกิจกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของท่ีน่ีคือการมุง่ เนน้ท า

การเกษตรแบบผสมผสาน รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยูร่่วมกบัชุมชน (ไมร่วมคา่บริการรถราง) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นออกเดินทางไปยงั วดัร่องขุ่น ท่ีข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผูส้รา้งและ

ออกแบบอยา่ง อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินแหง่ชาติชาวเชียงราย มีแรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแหง่น้ีอยู ่3 

ประการ คือ เพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ซ่ึงปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมือนเมืองสวรรคท่ี์มนุษยส์มัผสัได ้
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ลกัษณะเดน่ของวดั คือ พระอุโบสถท่ีถูกตกแตง่ดว้ย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาว นอกจากน้ียงัมีภาพจิตรกรรมฝา

ผนังภายในพระอุโบสถท่ีงดงามเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารยเ์อง 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูขา้วซอย 

น าทา่นออกเดินทางสู ่ไร่เชิญตะวนั ทา่น ว.วชิรเมธี หา่งจากตวัเมืองเชียงรายประมาณ 40 นาที กอ่ตัง้โดย พระ

มหาวุฒิชยั วชิรเรี (ว.วชิรเมธี) เป็นโครงการเสริมสรง้ทกัษะองคค์วามรูห้ก้บัชาวนาในรูปแบบตา่งๆเพ่ือการสรา้งรายได ้

และยกระดบัคุณภาพชีวิตชาวนาท่ียัง่ยืน อยู ่อยูท่  ามคลางธรรมชาติท่ีสดช่ืนร่ืนเย็นดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ ่ลอ้มไปดว้ย

ภูเขา อากาศดีไมวุ่น่วาย บนเน้ือท่ีกวา่ 170 ไร่ ทิศเหนือติด ทุง่นา ทิศใตติ้ดอา่งเก็บน ้าหว้ยสกั 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเช็คอินคาเฟ่สุดเกใ๋นเชยีงราย SAMILE COFFEE JAPANESE STYLE สมัผสัความญ่ีปุ่นเเบบจดัหนักจดัเต็ม 

พูดเลยวา่บรรยากาศเหมือนไดเ้ดินอยูใ่นโตเกียวเลยก็วา่ได ้นอกจากน้ีทางรา้นยงัมีพร็อพเป็นชุประจ าชาติญ่ีปุ่นใหใ้ส่

ถา่ยรูปอีกดว้ย จุดเดน่ของรา้นกาแฟน้ีคือ จุดถา่ยรูปแน่นมาก! 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ทา่อากาศยานแมฟ่้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 
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19.55 เดินทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD107  

 เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 25 นาที   

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยูก่บัสายการบิน** 

 **ไมร่วมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ทา่นสามารถซ้ือน ้าหนักกระเ ป๋าหรืออพัท่ีนั่งไดก้อ่นเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีคา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม** 

21.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราคา่บริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

09 – 11 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

14 – 16 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

17 – 19 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

20 – 22 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

23 – 25 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

06 – 08 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

13 – 15 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

21 – 23 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** 

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากตอ้งการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีได*้* 

 

ขอ้ส าคญั 

- ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ ยนแปลงราคา โดยจะแจง้ 

ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงใหเ้ทา่นั้น การเสริมเตียงจะข้ึนอยูก่บันโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บาง 

โรงแรมใชเ้ตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสริมเตียง) 

- ราคาทวัร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเทา่นั้น นักทอ่งเที่ ยวตา่งชาติจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 500 บาท ตอ่ทา่น  
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- หากมีสถานท่ี รา้นคา้ท่ีไมส่ามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ 

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ย 

เพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้น้ีนักทอ่งเที่ ยว 

จะตอ้งมีความพรอ้มท่ีจะท าตามเง่ือนไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนตา่งๆตามนโยบาย 

ของแตล่ะจงัหวดัและสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน

และคา่ภาษีน ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชวี้ลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ ยนแปลงบตัรโดยสาร 

ไมว่า่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ี

เกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง 

- กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กิน 7 กก.  (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพ่ิมเติม กรุณา

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี) 

- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเที่ ยวตามรายการ) 

- คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทอ่งเที่ ยว 

- มคัคุเทศกน์ าเที่ ยวตลอดการเดินทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตียงเสริม 1 ทา่น) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ ยนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบริษัทไมมี่นโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 

ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

- คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงินทา่นละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินทา่น

ละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัภยั ซ่ึงไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- คา่ประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ คา่รักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดทา่นละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวตา่งชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัภยั ซ่ึงไมร่วมกรณี

เสียชีวิตจากโรค COVID-19 
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มินิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวตา่งชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจา่ยจริง 

- คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปลี่ ยนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

- คา่ทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 

เง่ือนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,500 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนท่ีชดัเจน เพ่ือการยืนยนัการจอง 1 วนั เชน่ ทา่นจองวนัน้ี 

กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. มิเชน่นั้นจะถือวา่ทา่นไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติัหาก

ไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มา

ใหม ่นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่บริการ เต็มจ านวน เทา่นั้น  

- กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออกเดินทาง หากทา่นไมช่  าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทก าหนด ทาง

บริษัทจะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงก็

ตาม 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วนัข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลิกกอ่น 40 วนั* 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของคา่ทวัร์ หรือหกัคา่ใชจ้า่ยตามจริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม 

และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททวัร์ เชน่ มีนโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะจงัหวดั หรือการยกเลิก

เที่ ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยึดตามนโยบายของ

สายการบินและโรงแรม และไมส่ามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี 



 

ทวัร์ไทย เชียงราย ดอยตุง 3วนั2คืน _TH04_MM 

 

หมายเหตุ  

- กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ที่ เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การลา่ชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกรอ้งคา่บริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่อ านาจในการตดัสินใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นั้นกรณีตอ้งการเปลี่ ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวน

ครั้งท่ีเปลี่ ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

- กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่สอบถาม

เพ่ือยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบิน

ภายใน ทางบริษัทจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 

ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนใดๆทัง้ส้ิน   

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีทา่นตอ้งการ  

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้า่น

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 5 วนั กอ่นออกเดินทาง 

 

**เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ใหก้บัทางบริษัทฯ แลว้ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ท่ีมอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


