
 

 

 

                                                                                                           Tour Code : TMCEI-BS002 
 

เหนือสดุแดนสยาม 

เชียงราย-ภช้ีูฟ้า-เชียงของ 4วนั 2คืน 
 ทะเลหมอกภช้ีูฟ้า-ดอยผาตัง้-ประตผูาบ่อง-ชิวริมโขงท่ีเชียงของ-ไรแ่สงอรณุ  

สามเหลี่ยมทองค า-แมส่าย-ชมวิวเมียนมารย์ามค ่าคืนท่ีพระธาตดุอยเวา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ || พัก โรงแรม อ.เชยีงของ 1 คนื และโรงแรม อ.แมส่าย1 คนื 
วันทีเ่ดนิทาง 

07-10(วันมาฆบชูา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,499.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 8,499.- 
03-06(วันจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 8,499.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,599.- 
วันแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ-เชยีงค า 

16.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน
วภิาวดรีังสติ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

16.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่อ.เชยีงค า จังหวัดพะเยา โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปังน ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ พักผ่อนตามอัธยาศยับนรถ 
วันทีส่องของการเดนิทาง 

เชยีงค า-ทะเลหมอกภชูีฟ้้า-ดอยผาตัง้-ประตผูาบ่อง-เชยีงของ-วัดหลวงไชยสถาน-ถนนคนเดนิกาดกองแกว้ 
04.00 น. รุ่งอรุณทีปั่้ม ปตท. อ.เชยีงค า (กรณีเดนิทางโดยรถบัสเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถตูป้รับอากาศ) น าท่าน

เดนิทางขึน้ภชูีฟ้้า    

06.00 น. เดนิทางถงึ ภูชีฟ้า น าท่านเดนิเทา้ข ึน้สู่ จุดชมวิว ประมาณ 800 เมตร จุดชมวิวที่เป็นหนา้ผาหนิตัง้
ตระหง่าน ใหท้่านชืน่ชมกับบรรยากาศของทะเลหมอกยามเชา้ และชมพระอาทติยข์ ึน้บนยอดภู ซ ึง่เป็น

ภาพทีน่่าประทบัใจยิง่นัก  
07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร 



 

 

 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยผาตัง้ น าทา่นสูจุ่ดชมววิทีม่อีาณาเขตตดิตอ่ไทย-ลาว ชมประตผูาบ่อง(ประตูโขง)
ทีส่ามารถมองลอดเห็นผืนป่าอันกวา้งใหญ่ทีอุ่ดมสมบูรณ์ และเป็นจุดแรกทีแ่ม่น ้าโขงไหลเขา้สูป่ระเทศ

ลาว เชญิทา่นเก็บภาพความงดงามจนถงึเวลานัดหมาย 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(3)ทีร่า้นอาหารหลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่อ.เชยีงของ 
14.30 น. เดนิทางถงึเมืองเชยีงของน าท่านชม วัดหลวงไชยสถานเป็นวัดสงักัดคณะสงฆม์หานกิายตัง้อยู่ระหว่าง

ถนนสายหลกัเชยีงของกบัแม่น ้าโขงตวัวหิารหันหนา้ไปทางทศิตะวนัออกทางฝ่ังแม่น ้าโขงท าใหบ้รเิวณวดั
สามารถมองเห็นทัศนียภาพน ้าโขงและฝ่ังเมืองลาวไดอ้ย่างชดัเจนโดยเฉพาะชว่งตอนเย็นอากาศเย็น
สบายชมทวิทศันส์ายน ้าโขงสะทอ้นแสงจากดวงอาทติยเ์ป็นสสีม้สวยงามมาก 

15.30 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม น ้าโขงรเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ หรอืเชา่จักรยาน 
ป่ันชมวถิชีวีติรมิแม่น ้าโขงยามเย็น 

18.00 น. บรกิารอาหารค า่(4) ทีร่า้นอาหาร 
ทีพ่ัก โรงแรม น ้าโขงรเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ามของการเดนิทาง 

เชยีงของ-ไร่แสงอรุณ-เชยีงแสน-วัดพระธาตุผาเงา-สามเหลีย่มทองค า-แม่สาย-พระธาตุดอยเวา&จุดชมววิเมืองทา่
ขีเ้หล็กเมยีนมาร ์

07.00 น. ตืน่รับอรุณวันใหม่ทีส่ดใสยามเชา้ทา่น  ทา่นสามารถร่วมท าบุญตกับาตรไดท้ีถ่นนเลยีบรมิโขง 
บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมเชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ หรอืเชา่จักรยาน ป่ันชมวถิชีวีติ
รมิแม่น ้าโขงบรรยากาศยามเชา้ 

09.00 น. น าทา่นเชค็เอา้ทอ์ าลาทีพ่ัก  น าทา่นไปชม ไร่แสงอรุณณ หมู่บา้นผากบุ อ าเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย 
อันเป็นพืน้ทีร่อยตอ่ชายแดน ระหว่างประเทศไทย กบัสาธารณรัฐประชาชนลาวไร่แสงอรุณไดถ้กูกอ่ตัง้ข ึน้
ดว้ยแรงบันดาลใจที่ตอ้งการผสมผสาน การท่องเที่ยวเชงิเกษตรกับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ท่ามกลาง

ธรรมชาตทิีแ่สนสวยงามของเกษตรกรที่เรียบง่าย แต่เป่ียมดว้ยมนตเ์สน่ห ์ท่านจะไดช้ืน่ชมวถิชีวีติของ
เกษตรกร ชมทอ้งไร่ ทอ้งนาแนวเกษตรอนิทรยี ์อกีทัง้จะไดช้มแปลงสวนผักปลอดสารพษิ ซึง่เราแทบจะ

ไม่มโีอกาสไดส้มัผัสในสงัคมเมอืง  
10.00 น. วัดพระธาตผุาเงา 
11.00 น. น าท่านเทีย่วชม สามเหลีย่มทองค า พื้นทีข่องสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดตีโด่งดัง

เรื่องของการคา้ยาเสพตดิ น าท่านกราบ พระเชยีงแสนสีแ่ผ่นดนิ “พระพุทธนวลา้นตือ้” ทีป่ระดษิฐานอยู่
กลางแจง้ และถา่ยรูปคูก่บั ซุม้ประตสูามเหลีย่มทองค า ทีม่วีวิแม่น ้าโขงเป็นฉากหลงั 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(6) ทีร่า้นอาหาร 
14.00 น. น าท่านขา้มชายแดนสู ่ประเทศพม่าที ่ตลาดท่าขีเ้หล็ก เชญิท่านเลอืกซือ้สนิคา้,ของทีร่ะลกึ ทีม่ีราคาถกู

อาทเิครือ่งใชไ้ฟฟ้า สนิคา้จากประเทศจนีตา่งๆกระเป๋า รองเทา้ 

(กรุณาอยา่ซือ้สนิคา้ประเภทสตัวป่์า เขาสตัวห์รอืหนังสตัวก์ลบัมา เพราะเป็นส ิง่ผดิกฎหมายของไทย) 
17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมวังทองแม่สาย หรอืเทยีบเทา่ 

18.00 น. บรกิารอาหารค า่(7) ทีร่า้นอาหาร 
19.00 น. น าท่านน่ังรถสองแถวทอ้งถิน่ข ึน้ชมววิ วัดพระธาตุดอยเวาพระธาตุเหนือสดุแดนสยามห่างจากพรมแดน

เพียง 500 เมตร  สกัการะพระธาตุดอยเวาพระธาตุทีเ่ชือ่กันว่มีความเก่าแก่เป็นรองจากพระธาตุดอยตงุ

ตัง้อยู่บนยอดดอยเวาแต่พระอุโบสถและเขตสงัฆาวาสจะอยู่ทีเ่ชงิดอยผูท้ีจ่ะข ึน้ไปนมัสการตอ้งเดนิข ึน้
บันไดไปนมัสการ(รวมรถสองทอ้งถิน่ไป-กลบั)ซึง่ขา้งบนเป็นจุดชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่สายและเมืองท่า
ขีเ้หล็กเมยีนมารส์ามารถเห็นทศันียภาพไดร้อบทศิ 

ทีพ่ัก โรงแรมวังทองแม่สาย หรอืเทยีบเทา่ 
วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

แม่สาย-วัดรอ่งขุน่-อนุสาวรยีพ์่อขนุง าเมอืง-กวา๊นพะเยา-กรุงเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเชค็เอา้ทอ์ าลาทีพ่ัก 

09.30 น. น าท่านชม น าท่านเดนิทางสู ่วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกตท์ีว่จิติรตระการ
ตา วหิารปูนสขีาวทีป่ระดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค ์ภาพจติรกรรฝาผนัง ซึง่เป็นฝีมือการออกแบบ

ของ อ.เฉลมิชยัโฆษิตพพิัฒน ์และชมสว่นอืน่ภายในวัดทีส่วยงาม 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(9) ทีร่า้นอาหารบรรยากาศรมิกว๊าน 
13.00 น. น าทา่นสกัการะ อนุสาวรยีพ์อ่ขนุง าเมอืง ซึง่เป็นจุดส าคญัทีส่ดุทีต่อ้งแวะ พญาง าเมอืง หรอืพอ่ขนุง า 

เมอืง พระสหายของพอ่ขนุเม็งราย และพ่อขนุรามค าแหงทัง้ 3 จงึเป็นเพือ่นสนทิกนัตา่งก็มอี านาจแต ่
ไม่รบกนัและไมรุ่กรานเมอืงตอ่กนั จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมววิทวิทศันข์องกวา๊นพะเยา ทะเลสาบน ้าจดื 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุทางภาคเหนือ ไดต้ามอสิระ 

19.30 น. บรกิารอาหารค า่(10) ทีร่า้นอาหาร 



 

 

 

20.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 
23.30 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

ราคาทา่น
ละ (พัก

หอ้งละ 2 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบชูา) 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
13-16 กมุภาพันธ ์2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
20-23 กมุภาพันธ ์2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
05-08 มนีาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
12-15 มนีาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
19-22 มนีาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
26-29 มนีาคม 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 
11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 9,599.- 9,599.- 9,099.- 9,099.- 1,700.- 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,599.- 9,599.- 9,099.- 9,099.- 1,700.- 

23-26 เมษายน 2563 8,499.- 8,499.- 8,099.- 8,000.- 1,500.- 

หมายเหต ุ เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 



 

 

 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว(้รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภัยธรรมชาต,ิเหตกุารณ์อื่นๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรบั   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
 

 


