
 
 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

10-12 ธันวาคม 2563 14,999 บาท 1,700 บาท 

25-27 ธันวาคม 2563 14,999 บาท 1,700 บาท 

31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 15,999 บาท 2,100 บาท 
 



 
 

  แผนการเดินทาง 10-12 / 25-27 / 31 ธนัวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 

 

 

 
05.30 น. จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ 

07.30 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวดัเชียงราย โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD8714 (07.30-08.45) 

08.45 น. เดินทางถึง จ.เชียงราย น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ มุง่หนา้สู่ ตวัเมืองจงัหวดัเชียงราย 

  บริการอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จ ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตใบชาราย 

ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงราย และเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เช่น รกัออกอากาศ  แววมยุรา 

ทางช่อง 3 และเร่ืองชิงนาง ทางช่อง 7 นอกจากน้ียงัมีโฆษณาต่าง ๆ ทั้งรายการทีวีหลายรายการท่ีมา

ถ่ายท าท่ี ไร่ชาฉุยฟง จึงท าใหไ้ร่ชาฉุยฟง เป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวมากขึ้ น อิสระเก็บภาพประทับใจ

ตามอธัยาศยั จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ ตวัจงัหวดัเชียงราย 

 

11.30 น. น าท่านชม พิพิธภณัฑบ์า้นด า สถานท่ีรวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ของอ.ถวลัย ์ดชันี  

วนัแรก  กรุงเทพฯ - จ.เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภณัฑบ์า้นด า - วดัหว้ยปลากั้ง - วดัร่องเสือเตน้ 



 
 

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร  

  น าท่านเดินทางไปยงั วดัหว้ยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย ท่ีสวยงาม  

 

   น าท่านเดินทางสู่ วดัร่องเสือเตน้ มีความโดดเด่นดว้ย พระอุโบสถโทนสีฟ้าท่ีถูกสรา้งขึ้ นอยา่งสวยงาม 

   มีความวิจิตรตระการตาเป็นอยา่งมาก 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ Sann Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 



 
 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ รา้นอาหาร 

   น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัจากน้ันพกัผ่อนตามอธัยาศยั ... zzzzz 

** ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายร าลึก จะมีทุกวนัเสาร ์บริเวณถนนธนาลยัสุดสาย ใจกลาง

เมืองเชียงราย ถนนคนเดินท่ีน่ีถือวา่คึกคกัสุดๆ เพราะเต็มไปดว้ยสินคา้แฮนดเ์มด มีของตกแต่งบา้นของ

พ้ืนเมือง ของท่ีระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด และไฮไลท์ของท่ีน่ีไม่เหมือนใคร คือ จะมีลานไว ้

ส าหรบัใหนั้กท่องเท่ียวมาเตน้ร าวงกนั ซ่ึงเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มาเตน้ ดูแลว้ชวนใหนึ้กถึงวนัวาน 

เสียจริง เปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวนัเสาร)์** 

 

 

 

 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของที่พกั 

น าท่านไปชมความงามของ วดัร่องขุ่น วดัท่ีมีความสวยงามโดดเด่น สรา้งโดย จินตนาการของ อาจารย ์ 

เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินช่ือดงั จดัเป็นงานพุทธศิลป์ท่ียิ่งใหญ่ และงดงามมากแห่งหน่ึง ใหท่้านได้

สกัการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ  

วนัที่สอง วดัร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วดัแสงแกว้โพธิญาณ - วดัพระธาตแุม่เจดีย ์- เชียงใหม่ -  

        พระธาตุดอยค า 



 
 

น าท่านเดินทางไปยงั ไร่บุญรอด ชมแปลงปลกูพืชหลากหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน ทั้ง

ไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรร่ี์ มะเขือเทศ ล้ินจ่ี ล าไย มะมว่ง กระทอ้น พืชสวนมีชาพนัธุอ์ู่หลง 

มะนาว หม่อน ส่วนพ้ืนท่ีราบจะปลกูพืชไร่ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขา้วบารเ์ลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น บร็อค

โคล่ี ฟารม์เห็ดหอม และการท าฟารม์ปศุสตัว ์เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และ

พ้ืนท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ อิสระเก็บภาพประทบัใจ ณ จุดต่าง ๆ (น่ังรถรางท่ีทางไรบุ่ญรอดจดัไว ้

บรกิารโดยรถรางจะจอดเป็นจดุ ๆ พรอ้มเจา้หนา้ท่ีของทางไรบุ่ญรอดอธิบายขอ้มูล)  

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (5) ณ รา้นอาหาร  

  น าท่านเดินทางสู่ วดัแสงแกว้โพธิญาณ พุทธสถานท่ีส าคญัแห่งยุคท่ีเกิดข้ึนใหมใ่นดินแดนลา้นนา  

   น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมืองเชียงใหม่ 

16.00 น. ถึงตวัเมืองเชียงใหม ่น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า ขอพรพระทนัใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่  

   น าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมฮกันิมมาน หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

  เก็บสมัภาระ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

18.30 น. บริการอาหารค า่ (6) ณ รา้นอาหาร 

  น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (7) ณ หอ้งอาหารของที่พกั  

หลงัอาหาร เก็บสมัภาระเรียบรอ้ย Check out น าท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจม่ โครงการหลวงหนอง

หอย ท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ  โอบกอดดว้ยกล่ินไอหมอก ดอกไมน้านาชนิด ทิวเขา

สลบัซบัซอ้นท่ีมอ่นแจ่ม ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของธรรมชาติบนดอยมอ่นแจ่ม  

 

น าท่าเดินทางสู่ ทุ่งดอกมารก์าเร็ตไร่กล่ินเกสร ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณทางข้ึนมอ่นแจ่ม อ าเภอแมริ่ม จงัหวดั

เชียงใหม ่เป็นทุ่งดอกไมแ้ห่งใหมท่ี่มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพเป็นอยา่งมาก ทุ่งดอกไมสี้มว่งเบ่ง

บานงดงาม บรรยากาศเหมือนกบัอยูเ่มืองนอกเลยทีเดียว 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) ณ รา้นอาหาร 

   จากน้ันเดินทางไป พระธาตดุอยสุเทพ  

 

 

วนัที่สาม ม่อนแจม่ - สวนดอกไม ้(ทุ่งดอกมากาเร็ต) - พระธาตดุอยสุเทพ - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 



 
 

 

   น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินจงัหวดัเชียงใหม่  

22.30 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD8327 (22.30-23.30) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ********  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ทางบริษทัจะถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

10-12 ธันวาคม 2563 14,999 บาท 1,700 บาท 

25-27 ธันวาคม 2563 14,999 บาท 1,700 บาท 

31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 15,999 บาท 2,100 บาท 



 
 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

• ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่าน้ัน ต๋ัว

เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

• น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนัก

ต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีน่ัง พร้อมน ้ามันและคนขับน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

• ค่าท่ีพัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น ้าอุ่น)  

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 8 ม้ือ 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

• ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

เง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกาย

ด้วยโรคประจ าตัว , การติดเช้ือ , ไวรัส , ไส้เลื่อน , ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายา

เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด

งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตาม

เง่ือนไขในกรมธรรม์** 

• ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

× ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง 

จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัท

ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านัน้ 
 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือท้ังหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส าเนาประประชาชน ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 



 
 

2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน , 

ค่าโรงแรมท่ีพัก  ) 

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ท่ีซ้ือ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ มัด

จ าค่าบริการ ต๋ัวเคร่ืองบิน , โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร ) 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด เน่ืองจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ันๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมัคคุเทศกเ์ดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ

เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ

หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล  

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาต๋ัว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 



 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

    ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะ

อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


