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2TH036: ทวัรเ์ชียงราย ดอยตงุ ดอยแม่สลอง วดัร่องขนุ ภช้ีูฟ้า จ.เชียงราย 
4 วนั 2 คืน (VAN) 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

19.00น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า
สู่ จ.เชียงราย 

19.30น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

 

 
 

06.00 น. อรุณสวสัดิ ์ดอยตุง บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชม พระต าหนักดอยตงุ อดตีทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่า หรอื สมเดจ็พระศรนีครนิ
ทราบรมราชชนนี ใหท้่านเทีย่วชม สวนแมฟ้่าหลวง ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมแ้ละตน้ไมเ้มอืงหนาว ที่
หมุนเวยีนปรบัเปลีย่นทุกฤดกูาลและ พระต าหนักดอยตุง ทีป่ระทบัของสมเดจ็ยา่ 
ออกเดนิทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง 
ฉุยฟง เป็นภาษาจนีทีห่มายถงึ ภูเขาทีเ่ขยีวชะอุ่ม เมือ่ใครไดม้าเหน็ไร่ชาแห่งน้ีกค็งไม่แปลกใจเรือ่งทีม่าของชือ่ เนินเขา
ทีส่งูจากระดบัน ้าทะเลทีพ่อเหมาะส าหรบัการปลกูชา ไดถู้กปกคลุมไปดว้ยสเีขยีวของต้นชาทีไ่ดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ี
การใหน้ ้ าทีเ่พยีงพอ ท าใหต้้นชาทีค่ลุมภูเขาดเูขยีวสดชืน่ 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร ออกเดนิทางมุง่หน้าสู่ ดอยแม่สลอง 
ดอยแม่สลอง ทีบ่นดอยน้ีเป็นชุมชนชาวจนีฮ่อ การเทีย่วดอยแม่สลองคอืการไดช้มิอาหารอร่อย ดืม่ชาชัน้ด ีซื้อของ
ฝากและชมทวิทศัน์ ชมิชาอู่หลงและไข่ต้มชา ปราศจากคอเลสเตอรอล 
เยอืนหมู่บา้นชาวจนีอพยพซึ่งมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 
เดนิทางถงึดอยแม่สลอง น าทา่นเทีย่วชม หมู่บ้านสนัติคีรี สุสานนายพลตว้น 
จากนัน้น าทา่นขึน้ไปนมสัการ พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสนัติคีร ี

 พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสนัติคีรี เป็นเจดยีแ์บบลา้นนาประยุกต์ สรา้งแลว้เสรจ็เมือ่ราวปี พ.ศ. 
2539 เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็ย่า ตัง้อยู่บนยอดสงูสุดของดอยแม่สลอง ทีร่ะดบัความสงู 1,500 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล สามารถชมทวิทศัน์ไดก้วา้งไกล 

17.30 น. Check in เขา้สู่ทีพ่กั เชญิท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั คนืนี้นอนนบัดาว  
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เชียงราย 
 

วนัท่ีสอง ดอยตุง - พระต าหนักดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยแม่สลอง - สสุานนายพลต้วน –  
 พระบรมธาตุเจดียศ์รนีครินทราสถิตมหาสนัติคีร ี
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07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ 
หลงัอาหารเชา้ น าท่านเทีย่วชม ไร่ชา 101 ทีด่อยแม่สลองพรอ้มทัง้ชมิชา เลอืกซื้อชา และของฝากจาก
ชาวเขากลบับา้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องขุ่น  
วดัร่องขุ่น วดัทีม่คีวามสวยงามโดดเด่น สรา้งโดย จนิตนาการของ อาจารย ์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศลิปินชือ่ดงั 
จดัเป็นงานพุทธศลิป์ทีย่ ิง่ใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึง่ ใหท้่านไดส้กัการะพระพุทธรปูภายใน พระอุโบสถ สมควรแก่
เวลาเดนิทางต่อ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. เดนิทางเทีย่วชมววิทวิทศัน์ของขนุเขาที่ ดอยผาตัง้ ชมความสวยงาม อนัน่าพศิวงของ ประตูสยามผา

บ่อง ซึ่งมองเหน็ประเทศลาว และแม่น ้าโขงไดอ้ย่างชดัเจนจากนัน้เดนิทางสู่ ภช้ีูฟ้า 
ภช้ีูฟ้า ยอดเขาสงูทีสุ่ดในเทอืกเขาดอย ผาหม่น สงูจากระดบัน ้าทะเล 1,628 เมตรดา้นทีต่ดิกบั สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว มหีน้าผาสงูชนั เป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ด ในฤดหูนาวจะมทีวิทศัน์ สวยงามเป็นพเิศษ  

Check in เขา้ทีพ่กัใหท้กุท่านเกบ็สมัภาระเขา้ทีพ่กั 
18.00 น. บริการอาหารเยน็ (6) ณ ร้านอาหารของรีสอรท์ 

หลงัอาหารเชญิทุกทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัสบายท่ามกลางธรรมชาต ิZZzz... 
 

 
 

05.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้ น าท่านสู่ยอดภช้ีูฟ้า เพื่อไป ชมววิตอนเชา้มดื ระหวา่งทางท่านจะพบแปลงปลูก ป่า
นางพญาเสอืโคร่ง ใหท้า่นไดสู้ดอากาสบรสิุทธิ ์ท่ามกลางทะเล หมอกทีป่กคลุมเทอืกเขาอยู่เบือ้งหน้า 
ชมภาพพระอาทติย ์ก าลงัขึน้ทอแสงแหง่วนัใหม่ เชญิทุกทา่นเกบ็ภาพความประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

07.30 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทางรีสอรท์ 
09.00 น. เกบ็สมัภาระ Check out น าทา่นชม น ้าตกภซูาง เป็นน ้าตกขนาดเลก็ มนี ้าตลอดปี สูง 25 เมตร เป็น

น ้าตกทีเ่ป็นน ้าอุน่ 33 องศาเซลเซยีสจากนัน้อ าลาเมอืงเชยีงราย เดนิทางต่อสู่ จ.พะเยา 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) ริมกวา๊นพะเยา 
 น าท่านสกัการะพระเจา้ตนหลวง ที ่วดัศรีโคมค า และ อนุสาวรียพ่์อขนุง าเมือง เพื่อเป็นสริมิงคล 
18.00 น. บริการอาหารเยน็ (9) ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านออกเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ ถงึ กรุงเทพฯ ราวๆ ต ี2 โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัท่ีสาม ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - วดัร่องขุ่น - ดอยผาตัง้ - ภช้ีูฟ้า 

วนัท่ีส่ี ภช้ีูฟ้า - น ้าตกภซูาง - กวา๊นพะเยา - วดัศรีโคมค า - อนุสาวรียพ่์อขนุง าเมือง - กรงุเทพฯ 
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วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

04-07 มถิุนายน 2563 8,500 8,200 2,000 
11-14 มถิุนายน 2563 8,500 8,200 2,000 
18-21 มถิุนายน 2563 8,500 8,200 2,000 
25-28 มถิุนายน 2563 8,500 8,200 2,000 
03-06 กรกฎาคม 2563 8,900 8,500 2,500 
09-12 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
16-19 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
23-26 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

30 กรกฎาคม - 02 สงิหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
06-09 สงิหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
13-16 สงิหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
20-23 สงิหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
27-30 สงิหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
03-06 กนัยายน 2563 8,500 8,200 2,000 
10-13 กนัยายน 2563 8,500 8,200 2,000 
17-20 กนัยายน 2563 8,500 8,200 2,000 
24-27 กนัยายน 2563 8,500 8,200 2,000 
01-04 ตลุาคม 2563 8,900 8,500 2,500 
08-11 ตลุาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
15-18 ตลุาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
22-25 ตลุาคม 2563 8,900 8,500 2,500 

29 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 8,500 8,200 2,000 
05-08 พฤศจกิายน 2563 8,500 8,200 2,000 
12-15 พฤศจกิายน 2563 8,500 8,200 2,000 
19-22 พฤศจกิายน 2563 8,500 8,200 2,000 
26-29 พฤศจกิายน 2563 8,500 8,200 2,000 

04-07 ธนัวาคม 2563 8,900 8,500 2,500 
10-13 ธนัวาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
17-20 ธนัวาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
24-27 ธนัวาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

30 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 8,900 8,500 2,500 
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07-10 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 
14-17 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 
21-24 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 
28-31 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาข้ึนอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 8,500 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาทา่นละ  8,200 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 8,200 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาทา่นละ 7,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 2,000 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 9 มือ้ 
• ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
• ค่าสต๊าฟน าเทีย่วและคอยดูแลตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
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อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ พนกังานยกกระเป๋า 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ หมวก เสือ้กนัหนาว 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 20 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเชน่การถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณ ี



 

 

 

 

 

 

[พิมพท์ี่น่ี] 
 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณ ี
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 6 ท่าน 


