
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บินด้วยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3199 DMK(ดอนเมือง) – CEI(เชียงราย) 06.55 – 08.30 
FD3210 CEI(เชียงราย) – DMK(ดอนเมือง) 18.25 – 19.45 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 

 
 
 
 
 

 
ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็ 
/ PFIZER 2 เขม็ /SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เขม็(ไม่
น้อยกว่า 14วนั) 
**ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 
 
DAY 1 กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวงัพดุตาล  –  พระบรมธาตเุจดียศ์รี

นครินทรามหาสนัติคีรี – กาดแม่สลอง                                                        (–/L/D) 
04.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินสายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมี

เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และ
มคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.55 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัชียงราย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3199 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 35 นาท ี 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรอื
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

08.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

น าท่านออกเดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตัง้อยู่บนภูเขาสูง เป็นไร่ชาที่ปลูกลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสงู และยงัเป็นจุดแลนดม์ารค์ ทีทุ่กคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้แลว้
ที่นี่ยงัมรีา้นอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี ่ไวบ้รกิาร และที่ไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชาคุณภาพดี
หลากสายพนัธุ ์เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไร่ชาวงัพดุตาล เป็นไร่ชาตัง้อยู่ในพืน้ทีด่อยแม่สลอง ซึง่มทีัง้ไร่ชาและทีพ่กัเรยีกว่าไปที่
เดียวได้ทัง้พกัผ่อนกินบรรยากาศที่หนาวเยน็และได้เก็บชาหรอืดูการเก็บชาของบนนัน้เราสามารถสมัผสัได้ถึง
กระบวนการพถิพีถินัในการเกบ็ชาและการรกัษาคุณภาพของชา แลว้ยงัมคีาเฟ่ทีม่กีารตกแต่งทีส่วยงามท าคลา้ยๆ
กบัอยูบ่นยอดภูเขาของชาวจนีมทีัง้สงิหแ์ละเรอืนรบัรองทีเ่ป็นแบบจนี 



 

 

 
น าท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสนัติคีรี ตัง้อยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง ห่างจาก
หมู่บา้นประมาณ 4 กม. มถีนนลาดยางตดัขึน้ไปยงัพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสงูชนัคดเคีย้วมาก พระบรมธาตุฯ สรา้ง
แล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดยี์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐาน
สีเ่หลีย่มลดชัน้ สงูประมาณ 30 ม. ฐานกวา้งดา้นละประมาณ 15 ม.  ประดบักระเบือ้งสเีทา มซุีม้จระน าดา้นละสาม
ซุ้ม เรอืนธาตุประดบัพระพุทธรูปยนืสีท่ศิ องค์ระฆงัประดบัแผ่นทอง แกะสลกัลวดลาย ใกล้กบัองคเ์จดยีเ์ป็นวหิาร
แบบล้านนาประยุกต์ที่ตัง้ของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทอืกเขาดอยแม่สลอง จงึชมทวิทศัน์ได้กว้างไกล 
โดยเฉพาะในยามเยน็ ขณะเดยีวกนัองคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็นสงา่ มองเหน็แต่ไกล เป็นสญัลกัษณ์อกีอย่าง ของดอยแม่
สลอง 

 
น าท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมหลายอย่างไวด้ว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นของทีร่ะลกึ
ฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศลิปหตัถกรรมต่างๆ ทีส่ะทอ้นความเป็นชาวจนีภูเขาของคนแม่สลอง 



 

 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 
 

DAY 2 พระต าหนักดอยตงุ – สวนแม่ฟ้าหลวง – วดัพระธาตดุอยตงุ – จดุชมวิวฐานปฏิบติัการดอย
ช้างมูบ – บ้านผาฮ้ี – ร้านกาแฟภผูาฮ้ี – เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์            (B/L/–) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั พระต าหนักดอยตุง โดยเริม่ด าเนินการก่อสรา้งเมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2530 เมื่อสมเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ม ีพระชนมายุ 88 พรรษา โดยก่อนหน้านัน้มพีระราชกระแสว่า หลงัพระชนมายุ 90 
พรรษา จะไม่เสดจ็ไปประทบัที ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ส านกังานราชเลขานุการในพระองค ์จงึไดเ้ลอืกดอยตุง ซึง่มี
ทวิทศัน์สวยงาม ขณะเดยีว กนัสมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนนี เมื่อทรงทอดพระเนตรพืน้ที ่เมื่อต้นปี พ.ศ. 
2530 กท็รงพอพระราชหฤทยั และมพีระราชด ารจิะสรา้งบ้านที่ดอยตุงพรอ้มกนันี้ ยงัมพีระราชกระแสรบัสัง่ว่าจะ 
ปลกูป่าบนดอยสงูจงึก าเนิดเป็น โครงการพฒันาดอยตุงขึน้ 

 

น าท่านเดนิทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร่ อยู่ในแอ่งทีร่าบดา้นทศิเหนือของ
พระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดมิของหมู่บา้นอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครวั ในอดตีหมู่บา้นนี้เป็นเสน้ทางผ่านที่ส าคญั
และเป็นทีพ่กัของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม ประกอบกบัทีต่ ัง้มลีกัษณะเป็นหุบลกึลงไป 
บ้านเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได้ ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จงึ
ขอใหห้มู่บ้านยา้ยไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นที่พอใจของ



 

 

ชาวบา้น ส าหรบัสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเดจ็ย่า เพือ่ใหค้นไทยทีไ่ม่มี
โอกาสไปต่างประเทศได้เหน็ไมด้อกเมอืงหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รบัการดูแลใหส้วยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไม้จะ
เปลีย่นแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนออกดอก
ตลอดปี กลางสวนมปีระตมิากรรมเดก็ยนืต่อตวัของ มเิซียม ยบิอนิซอย โดย สมเดจ็ย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง 
(CONTINUITY) สือ่ถงึการท างานจะส าเรจ็ได ้ตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไมป้ระดับกลางแจง้แลว้ยงัมโีรงเรอืนไมใ้น
รม่ดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพระธาตดุอยตงุ นบัเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุทีม่ี
ชื่อเสยีงมากที่สุดของ จ.เชยีงราย ถือเป็นเจดยี์แห่งแรกของเมอืงล้านนา ซึ่งมคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเห็นววิ
ธรรมชาตขิองเมอืงเชยีงรายไดอ้ย่างเตม็ตามลีกัษณะเป็นเจดยีส์ทีองอร่าม 2 องคค์ู่กนัและถอืเป็น พระธาตุประจ าปี
กุน ถอืวา่ครัง้หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคงและความรุ่งเรอืงในชวีติ 

จากนัน้ออกเดินทางไปยงัจุดชมววิดอยช้างมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่ววิ
สวยงามมากๆ และยงัอนุญาตใหน้ักท่องเทีย่วเขา้มาชมความงามในฐานปฏบิตักิารไดเ้พยีงแค่แสดงบตัรประจ าตวั
ประชาชนต่อเจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตทีส่รา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 



 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ บ้านผาฮ้ี หรอื ดอยผาฮ้ี อยู่ทีต่ าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ามกลางหุบเขา 
ตดิเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ที่นี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ด า ในอดตีพื้นที่
บรเิวณนี้มถีางป่าจนหวัโล้นแล้วปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง ได้เขา้มาใน
หมู่บ้าน ส่งเสรมิให้ชาวบ้านเลกิท าไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรยีนรู้ที่จะอาศยัร่วมกบัป่า ห้ามไม่ให้ตดัไม้
ท าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบา้นปลูกกาแฟกนัมากขึน้ จนกลายเป็นจุดเปลีย่นส าคญัของชาวอาขา่ผาฮี ้ทีห่นัมา
ปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลกัทัง้หมู่บ้าน โดยส่งเสรมิใหป้ลูกกาแฟพนัธุ์อาราบกิ้าซึ่งใหผ้ลดใีนพืน้ทีสู่งจนโด่งดงัไปทัว่
โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดกีว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน์ ภูเขา เดนิเทีย่วชม
หมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาขา่ บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี 
ววิเบือ้งหน้าคอื ทวิเขาทีส่ลบัซบัซอ้น ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็นบางวนั) และใหท้า่นแวะ
มาจบิเครื่องดื่ม กาแฟรสชาตเิยีย่ม ความพเิศษของ ร้าน กาแฟผาฮ้ี คอื ววิของรา้นทีส่วยงามมองเหน็ทวิเขาทีเ่รยีง
รายเบือ้งหน้า มมีุมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรปูสวยๆ 



 

 

 

จากนัน้เดนิทางไปยงั เชียงรายไนท์บาซ่าร ์เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไวด้้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลกึ
ฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศลิปหตัถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงัมอีาหารสตรทีฟู้ด ใหอ้สิระทุกทา่นในการเลอืกซือ้ (หากปิดใหบ้รกิารจะน าท่านไป
ยงัหอนาฬกิา อ.เฉลมิชยั) 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารเยน็  
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  KONG GARDEN VIEW RESORT หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3 วดัพระแก้ว – วดัห้วยปลากัง้ – วดัร่องเสือเต้น – วดัร่องขุ่น – สิงหป์ารค์ – AQUATALE CAFÉ – 
ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง –  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                 (B/L/–) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
น าทุกท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระแก้ว ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย วดันี้เองทีไ่ดค้น้พบ พระแกว้
มรกต หรอืพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร ทีป่ระดษิฐานอยู่ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม(วดัพระแกว้)กรุงเทพฯ ใน
ปัจจุบนั ตามประวตัเิล่าวา่เมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมยัพระเจา้สามฝัง่แกนเป็นเจา้เมอืงครองเชยีงใหม่นัน้ฟ้าไดผ้่าเจดยี์
รา้งองคห์นึ่งและไดพ้บพระพุทธรปูลงรกัปิดทองอยู่ภายในเจดยี ์ต่อมารกักะเทาะออก จงึไดพ้บว่าเป็นพระพุทธรปู สี
เขยีวทีส่รา้งดว้ยหยกซึง่กค็อืพระแกว้มรกต ปัจจุบนัวดัพระแกว้ เชยีงรายเป็นทีป่ระดษิฐานพระหยก ซึง่สรา้งขึน้ใหม่ 
ในวาระที ่สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี มพีระชนมายุครบ 90 พรรษา 



 

 

 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขาราย
รอบวดั สามารถเห็นววิทวิทศัน์ที่สวยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี์" ซึ่งเป็นเจดยี์ที่สูงถึง 9 ชัน้ 
รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหนัต์
ต่างๆ  นอกจากนี้ยงัมคีวามเชือ่กนัวา่หากใครไดม้าเยอืนวดัแหง่นี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 

 
น าท่านออกเดนิทางสู ่วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัทีม่คีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานทีโ่ดดเด่นของวดัแห่งนี้
คอื “วหิารร่องเสอืเตน้” ซึง่มคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็นศลิปะแนว
ประยุกต์ ที่มศีลิปะที่มคีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสขีางองคใ์หญ่ 
และภาพเขยีนฝาผนงัทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  



 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ข้าวซอย 
จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ทีข่ ึน้ชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผูส้รา้งและ
ออกแบบอย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดัแห่งนี้อยู่ 
3 ประการ คอื เพือ่ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึง่ปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผสัได ้
ลกัษณะเด่นของวดั คอื พระอุโบสถทีถู่กตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงัมภีาพจติรกรรมฝา
ผนงัภายในพระอุโบสถทีง่ดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 

 



 

 

น าท่านออกเดนิทางสู ่สิงหป์ารค์ (ไร่บญุรอด) เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่ตม็ไปดว้ยจุดทอ่งเทีย่วน่าสนใจและ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงที่ถือเป็นไฮไลท์ของไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดือน
พฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี) ฟารม์สตัว ์เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของทีน่ี่คอืการมุ่งเน้นท า
การเกษตรแบบผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยูร่ว่มกบัชุมชน (รวมค่าบริการรถรางแล้ว) 

 

น าท่านออกเดินทางไปยงั AQUATALE CAFÉ เป็นคาเฟ่ที่มบีรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยสเีขยีวรอบๆ บรเิวณ 
สไตลก์ารออกแบบและตกแต่งคาเฟ่ทีใ่หค้วามรูส้กึลกึลบ สงบ และรม่เยน็ อยูห่่างจากทา่อากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพยีง 
5 นาทเีทา่นัน้ 

 



 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 
18.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี  FD3210  ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

19.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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



 

 

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

29 – 31 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 
30 ธนัวาคม 64 – 01 มกราคม 65 10,999 2,000 
31 ธนัวาคม 64 – 02 มกราคม 65 10,999 2,000 

01 – 03 มกราคม 2565 10,999 2,000 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 
 

ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 9 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม

นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  



 

 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากตอ้งการซือ้น ้าหนกักระเป๋าโหลดเพิม่เตมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุม้ครองทัง้คน
ไทยและชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  



 

 

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- คา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 6,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ 
กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิ
หากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง
ท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุก
พเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
วา่สว่นใดสว่นหนึ่งกต็าม 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 70%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 



 

 

หมายเหต ุ 
- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่น
ตอ้งการ  

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


