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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย – ดอยตงุ – พระต าหนกัดอยตุง – สวนรกุขชาตแิมฟ้่า

หลวง – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู – บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภูผาฮี ้– ดอยผาฮี ้– เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ร ์

04.30 พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยมัคคเุทศกน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอนรับท่ำน พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ
ใหแ้กท่่ำน 

06.30 น ำทำ่นเดนิทำงโดยสำยกำรบนิ ไทยเวยีตเจ็ท แอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ130 

07.55 เดนิทำงถงึ สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย รับสมัภำระพรอ้มออก
เดนิทำงตำมรำยกำร 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระต าหนกัดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระ
ศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  ก่อสรำ้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ออกแบบ

ผสมผสำนระหว่ำงชำเล่ต ์สไตลส์วสิ กับสถำปัตยกรรมลำ้นนำ ตกแต่ง

ภำยนอกดว้ยปีกไม ้ซึ่งเป็นไมส้ักขนำดเล็กที่ไดจ้ำกกำรทอนไมท้ี่
ไม่ไดข้นำดในสวนป่ำขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้เพื่อใหไ้มส้ักที่

เหลอืเจรญิเตบิโตแข็งแรง ไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป ภำยในพระต ำหนักบุ
ผนังดว้ยไมส้นจำกลังไมท้ีใ่สเ่ครือ่งมอืและอปุกรณ์ขนำดใหญ่น ำเขำ้มำ

จำกต่ำงประเทศ ส่วนพื้นเป็นไมส้ักทองที่องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้
นอ้มเกลำ้ฯ ถวำย กำรสรำ้งพระต ำหนักจงึเป็นตัวอย่ำงของกำรรูจั้กใช ้

ทรัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งรูค้ณุคำ่ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

น ำท่ำนชม สวนรุกขชาตแิม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำดอยตุง (พื้นที่ทรงงำน) ประกอบไปดว้ยสนำม
หญำ้และสวนดอกไม ้ไมป้ระดับลดหลั่นไปตำมไหล่เขำ บนพืน้ทีร่ำว 30 ไร่ หนำ้พระต ำหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดมิของ

หมูบ่ำ้นอำขำ่ป่ำกลว้ย ซึง่เดมิ เป็นเสน้ทำงล ำเลยีงส ำคัญและ

เป็นที่พักของกองคำรำวำนฝ่ิน น ้ำยำท ำเฮโรอีน และอำวุธ
สงครำม แต่ในปัจจุบัน สรำ้งสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนำว 

ตำมพระรำชด ำรขิองสมเด็จพระศรีนครนิทรำบรมรำชชนี ที่
ตอ้งกำรใหค้นไทยที่ไม่มีโอกำสไปต่ำงประเทศ ไดเ้ห็นไม ้

ดอกเมอืงหนำว 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่จุดชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ 
ตัง้อยู่แถวดอยตุงบรเิวณเขตชำยแดนไทยพม่ำ เป็นแลนด์

มำรค์อกีจุดทีว่วิสวยงำมสำมำรถมองเห็นป่ำเขำ หมู่บำ้น และ
ฐำนทัพของพม่ำของฝ่ังประเทศพม่ำไดอ้ย่ำงกวำ้งแบบพำ

โนรำมำ่  

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่ดอยผาฮี ้อยู่ในอ ำเภอแม่สำยตดิกับชำยแดนไทยพม่ำ ชำวเขำเผ่ำอำข่ำบำ้นผำฮี ้สว่นใหญ่ประกอบ
อำชพีเกษตรกรรม ทัง้กำรปลูกใบชำและกำแฟ จำกชุมชนเล็กๆที่พัฒนำหมู่บำ้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวกับกำรปลูกกำแฟ

และขำยเมล็ดกำแฟ จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระ จบิชำกำแฟทีร่ำ้น กาแฟภูผาฮี ้รำ้นกำแฟหลักสบิแต่ววิหลักลำ้น ใหท้่ำนชมววิ
ชมหมอกสวยๆทีอ่ยูต่รงหนำ้พรอ้มสดูอำกำศใหเ้ต็มปอด 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู ่เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์ตลำดนัดยำมค ่ำคนื ในตัวเมืองเชยีงรำย ที่มสีนิคำ้พื้นเมอืงของเชยีงรำยให ้
จับจ่ำยมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ของฝำก สิง่ทอ ของแต่งบำ้น และอำหำรพืน้เมอืง เป็นทีจ่ ำหน่ำยของทีร่ะลกึฝีมอืชำวเขำและ

คนพื้นบำ้นทัง้เสือ้ผำ้ เครือ่งประดับ กระเป๋ำหลำกแบบของชำวเขำ ผลติภัณฑ์พื้นเมือง ผำ้ม่ำน ผำ้ลำยปักฝีมือชำวเขำที่

ชำวเขำจะน ำมำจ ำหน่ำยกันเองในรำคำทีไ่ม่แพงนัก มจี ำหน่ำยของตกแต่งบำ้นทีท่ ำจำกไม ้มีลำนเบยีร ์รำ้นอำหำรและกำร
แสดงใหไ้ดร้ับชม 

เย็น อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั BLUE LAGOON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัพระแกว้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ – วดัรอ่งขุน่ – อ าเภอเชยีงดาว – เชยีงใหม ่

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชม วดัรอ่งเสอืเตน้ ไฮไลคท์ีส่ ำคัญอยูท่ีพ่ระอุโบสถใหมท่ีส่รำ้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบไทยประยกุต ์จำกฝีมอืกำร
รังสรรคข์อง นำยพุทธำ หรอื สล่ำนก ศลิปินทอ้งถิน่ชำวเชยีงรำย ซึง่เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชัย ในกำรสรำ้งวัดร่องขุ่น

อันเลื่องชือ่ วัดแห่งนี้เป็นศลิปะประยุกตท์ี่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสีเป็นสนี ้ำเงนิฟ้ำตัดสลับกับสทีอง อีกหนึ่งควำมงดงำม

ภำยในอุโบสถตอ้งยกใหอ้งคพ์ระประธำนของทีน่ี่น่ันคอื "พระพุทธรัชมงคลบดตีรโีลกนำถ" พระประธำนสงิหห์นึง่สขีำวมุก 
ขนำดหนำ้ตักกวำ้ง 5 เมตร สงู 6.5 เมตร เดน่เป็นสง่ำทำ่มกลำงสนี ้ำเงนิ - ฟ้ำ ของภำพวำดทีอ่ยูร่ำยลอ้ม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระแกว้ ตัง้อยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลำงเมอืงเชยีงรำย ปัจจุบันไดร้ับกำรยกฐำนะเป็นพระอำรำมหลวง 
มำตัง้แต่ปี พ.ศ.2521 แมัในปัจจุบันจะไม่มีพระแกว้มรกตองคจ์รงิอยู่ที่นี่ แต่ภำยในวัดยังมีโบรำณสถำน และโบรำณวัตถุ

สรำ้งดว้ยศลิปะแบบลำ้นนำโบรำณ เป็นอำคำรไม ้ตำมจนิตนำกำรของ อำจำรย ์ถวัลย ์ดัชนี ศลิปินแห่งชำต ิขนำดกวำ้ง 8 

เมตร ยำว 12 เมตร ภำยในม ีพระพุทธรัตนำกร นวตุตวัิสสำนุสรณ์มงคล หรอื พระหยกเชยีงรำย 
จำกนัน้น ำท่ำนชม วดัหว้ยปลาก ัง้ ตัง้อยู่บนเขำมเีนนิเขำรำยรอบวัดสำมำรถเห็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงำมสิง่ทีโ่ดดเด่นของวัดนี้ 

คอื " พบโชคธรรมเจดยี"์ ซึง่เป็นเจดยีท์ี่สงูถงึ 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตำลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศลิปะสถำปัตยกรรมแบบ
ไทยลำ้นนำผสมจนี เชือ่กันวำ่หำกใครไดม้ำเยอืนจะหมอืนกับไดข้ึน้สวรรค ์
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เทีย่ง บรกิารอารหารกลางวนั 

จำกนัน้น ำท่ำนชม วดัรอ่งขุน่ ไดร้ับกำรบูรณะออกแบบและกอ่สรำ้งโดยอำจำรยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน ์จำกวัดเล็กๆ ซึง่อยู่
ในสภำพค่อนขำ้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลำยเป็นศำสนสถำนทีส่วยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมและงำนศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลำยอ่อน

ชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้ำเยี่ยมชมวัดนี้อย่ำงคับคั่งตลอดปี ซึง่อำจำรยเ์ฉลมิชัยปรำรถนำจะสรำ้งวัดใหเ้หมือน

เมืองสวรรคท์ี่มนุษยส์ัมผัสได ้อุโบสถ ประดับกระจกสเีงนิแวววำววจิติรงดงำมแปลกตำ ภำยในอุโบสถมีภำพจติรกรรมฝำ
ผนัง โดยเฉพำะภำพพระพุทธองคห์ลังพระประธำนซึง่เป็นภำพทีใ่หญง่ดงำมมำก  

หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่ เป็นหนึ่งในอ ำเภอของจังหวัดเชยีงใหม่ เป็นอ ำเภอตน้
ก ำเนดิของแมน่ ้ำปิง อ ำเภอเชยีงดำวตัง้อยูท่ำงตอนเหนือของจังหวัดเชยีงใหม ่ภมูปิระเทศปกคลมุไปดว้ยภเูขำสงู 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ 

ทีพ่กั CHIANG DAO GOOD VIEW RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วดัถ า้เชยีงดาว – วดัเดน่สะหลศีรเีมอืงแกน (วดับา้นเดน่) – ถา่ยรปูประตทูา่แพ – ตลาดวโรรส – อนุสาวรยีค์รู

บาศรวีชิยั – วดัพระธาตดุอยสุเทพราชวรวหิาร – ชมคาเฟ่ – สนามบนิเชยีงใหม ่– สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ อ. เชยีงดำว เขำ้ชม วดัถ า้เชยีงดาว (ใชเ้วลำเดินทำง 1.30 ชม.) เป็นถ ้ำที่น่ำสนใจถ ้ำหนึ่งของจังหวัด

เชยีงใหม ่อยู่ในเขต อ ำเภอเชยีงดำว ตัง้อยูเ่ชงิเขำของดอยหลวงเชยีงดำว ภำยใน แตล่ะถ ้ำ มคีวำมงำมจำกกำรเสกสรรป้ัน
แต่งของธรรมชำต ิชวนใหต้ื่นตำตื่นใจกับปรำกฏกำรณ์ของหินงอกหนิยอ้ย ที่ก่อให ้เกดิ รูปร่ำงต่ำงๆเป็นถ ้ำขนำดใหญ ่

ภำยในมีหนิงอกหนิยอ้ยที่เกดิขึน้เองตำมธรรมชำตทิี่สวยงำม บำงแห่งเป็นซอกหลบื เมื่อฉำยไฟ จะมีประกำยระยบิระยับ 
สำมำรถจนิตนำกำรเป็นรูปตำ่งๆไดม้ำกมำย เสน่หอ์ย่ำงหนึง่ของทีน่ี่อยูต่รงที่

มนี ้ำใสไ่หลเย็นจำกในถ ้ำไหล ออกมำทีบ่รเิวณหนำ้ถ ้ำ เป็นอย่ำงนี้ชัว่นำตำปี

ไม่มีเหือดหำย และไหลมำรวมกันเป็นสระน ้ำมีปลำนอ้ยใหญ่ว่ำยวนไปมำ 
ท ำให ้บรรยำกำศสดชืน่และยังร่มรืน่ ดว้ยพันธุไ์มด้งึดูดใหนั้กท่องเที่ยวทัง้

ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมำเที่ยวกันเป็นจ ำนวนมำกและ ตรงหนำ้ถ ้ำนี้
เองเป็นทีตั่ง้ของ วัดถ ้ำเชยีงดำว 

น ำท่ำนเดนิมำงสู ่วดัเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน หรอืทีเ่รยีกกันว่ำ วัดบำ้นเด่น 
เดมิชือ่ วัดหรบีุญเรอืง เป็นวัดที่มีชือ่เสยีงของ อ.แม่แตง ภำยในวัดมีพื้นที่

กวำ้ง และมีสิง่ก่อสรำ้งขนำดใหญ่สวยงำม ลักษณะรูปแบบสถำปัตยกรรม

ลำ้นนำประยุกต ์แต่กอ่นภำยในวัดม ีตน้โพธิ ์หรอื ตน้สะหร ีขนำดต่ำง ๆ ซึง่
มคีวำมหมำยเป็นมงคล จงึไดน้ ำชือ่มำตัง้เป็นชือ่วัด แลว้วัดยังตัง้อยู่ในเขต

เมืองเก่ำสมัยโบรำณซึง่เรียกว่ำ เมืองแกน ชำวบำ้นเลยเรียกชือ่วัดว่ำ “วัด
เด่นสะหรีศรีเมืองแกน” นับตัง้แต่นั้นมำ ที่ตัง้ของวัดอยู่บนเนินมองเห็นววิ

ภูเขำที่อยู่รอบๆ ปัจจุบันวัดบำ้นเด่น เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมำแวะชมเป็น

จ ำนวนมำก และเป็นหนึ่งในโปรแกรมทัวร์ของชำวต่ำงชำติที่มำเที่ยว
เชยีงใหม ่อำท ิพระวหิำรหลังใหญ่บรเิวณหนำ้วัด บันไดนำคคู่ พระนอนองค์

ใหญ ่พระมหำเจดยีนั์กษัตร 12 รำศ ีเป็นวัดทีม่คีวำมสวยงำมอยำ่งมำก 
              น ำท่ำนเช็คอนิแลนดม์ำรค์ ทีไ่ม่ว่ำใครจะมำเชยีงใหม่ก็ตอ้งมำเช็คอนิพรอ้ม

กับถ่ำยรูป โพสท่ำชคิๆที่ ถา่ยรูปประตูท่าแพ หรอืชือ่เดมิ ประตูเชยีงเรอืก 

เป็นประตูทำงทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชัน้ในของเวียง
เชยีงใหม ่ปัจจุบันเป็นประตูเมอืงเพียงแห่งเดยีวที่มบีำนประตู (หมำยเหตุ : 

ขอสงวนสทิธิย์กเลกิโปรแกรมนี้ในกรณีทีถ่นนปิด หรอืมกีำรจัดงำน) 
เทีย่ง บรกิารอารหารกลางวนั 
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 น ำท่ำนสู ่ตลาดวโรรส หรอืกำดหลวง ถอืเป็นตลำดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชยีงใหม่ และเป็นตลำดเก่ำแกท่ี่มปีระวัตอัิน

ยำวนำนมำนับรอ้ยปี นักท่องเทีย่วหรอืคนเชยีงใหมเ่อง ก็จะตอ้งมำจับจ่ำยหำซือ้ขำ้วของกันยังกำดหลวงแห่งนี้ ตลำดแหง่นี้
ยังมสีนิคำ้ต่ำงๆ ทีนั่กท่องเทีย่วมักจะมำหำซือ้ของฝำกกันเสยีสว่นใหญ่ โดยเฉพำะสนิคำ้อำหำรพืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่จ ำพวกไส ้

อ่ัว แหนม น ้ำพรกิหนุ่ม แคปหม ูผลติภัณฑผั์ก ผลไมแ้ปรรูป นอกจำกนี้ยังมแีหลง่รวมอำหำรพืน้เมอืงรำคำถูกอกีมำกมำย 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อนุสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั ผูท้ีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นนักบุญแหง่ลำ้นนำไทย และปูชนียบุคคลทีช่ำวเชยีงใหมเ่คำรพ
ศรัทธำ มำจนถงึปัจจุบัน โดยเรื่องรำวของครูบำศรีวชิัยนั้นมีควำมผูกพันกับประวัติศำสตร์เมืองเชยีงใหม่เป็นอย่ำงมำก

เนื่องจำกท่ำนเป็นผูท้ี่มีบทบำทในกำรฟ้ืนฟูวัดวำอำรำม โบรำณสถำนต่ำงๆ ในแถบภำคเหนือ ที่ทรุดโทรมใหก้ลับมำมี
ชวีติชวีำอกีครัง้หนึง่ และทีส่ ำคัญครูบำศรวีชิัยเป็นผูร้เิร ิม่ชักชวนใหป้ระชำชนชำวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสรำ้งถนนจำกเชงิ

ดอยขึน้ไปสูวั่ดพระบรมธำตุดอยสเุทพ หรอืเรยีกไดว้ำ่เป็นผูบุ้กเบกิเสน้ทำง ขึน้ดอยสเุทพ ทีท่ ำใหเ้รำมโีอกำสไดข้ึน้ไปชืน่

ชมควำมงำมของธรรมชำตแิละกลิน่อำยแห่งอำรยธรรมลำ้นนำในทกุวันนี้ นอกจำกนี้หลำยคนยังเชือ่กันวำ่ เพยีงไดม้ำไหวค้รู
บำศรวีชิยัก็เสมอืนไดก้รำบสักกำระพระบรมธำตเุลยทเีดยีว 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร สรำ้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญำกอืนำ กษัตรยิอ์งคท์ี ่6 แห่ง
อำณำจักรลำ้นนำ รำชวงศ์มังรำย พระองค์ทรงไดอั้ญเชญิพระบรมสำรีรกิธำตุองค์ใหญ่ ที่ไดท้รงเก็บไวส้ักกำรบูชำส่วน

พระองคถ์งึ 13 เมื่อถงึแลว้สำมำรถเดนิทำงขึน้ชมได ้2 ทำง คอื เดนิขึน้บันไดนำค 300 ขัน้ และทำงรถรำง (หมำยเหตุ : 

รวมค่ำรถรำงรำคำขึน้/ลง) ระยะทำงจำกเชงิดอยถงึวัดประมำณสบิกวำ่กโิลเมตรใชเ้วลำประมำณครึง่ชัว่โมง วัดแหง่นี้ถอืเป็น
ปูชนียสถำนคู่เมืองเชียงใหม่ ถำ้หำกใครที่มำ

เยอืนเมอืงเชยีงใหม่แลว้ไม่ไดข้ ึน้ไปนมัสกำรถือ
เสมอืนวำ่ยังมำไมถ่งึเชยีงใหม ่

น ำท่ำนเช็คอนิคำเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจำก
ถ่ำยรูปมำเหนื่อยๆรอ้นๆ ใหท้่ำนไดพ้ักจิ๊บกำแฟ 

เครื่องดื่ม ขนมเคก้พรอ้มกับสัมผัสอำกำศเย็น

สบำยภำยในคำเฟ่ มกีำรตกแต่งประหนึ่งว่ำท่ำน
ก ำลังอยู่ในพงไพร มีกำรจ ำลองน ้ำตก และกำร

ตกแต่งสวนที่ใหค้วำมรูส้กึผ่อนคลำยเมื่อท่ำน
มำถงึ มจีุดถำ่ยรูปทีเ่รยีกไดว้ำ่  

18.00 ไดเ้วลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูส่นำมบนิเชยีงใหม ่

20.20 น ำทำ่นเดนิทำงโดยเทีย่วสำยกำรบนิ ไทย เวยีตเจ็ท แอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ121 
21.40 เดนิทำงถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก : หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

22 – 24 เมษายน 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

23 – 25 เมษายน 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

24 – 26 เมษายน 2564 (ส.-จ.) 10,999 2,500 

26 – 28 เมษายน 2564 (จ.-พ.) 8,999 2,500 

06 – 08 พฤษภาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

13 – 15 พฤษภาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

17 – 19 พฤษภาคม 2564 (จ.-พ.) 8,999 2,500 

20 – 22 พฤษภาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

27 – 29 พฤษภาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

03 – 05 มถิุนายน 2564  (พฤ.-ส.) 11,999 2,500 

04 – 06 มถิุนายน 2564 (ศ.-อา.) 11,999 2,500 
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10 – 12 มถิุนายน 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

11 – 13 มถิุนายน 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

14 – 16 มถิุนายน 2564 (จ.-พ.) 8,999 2,500 

17 – 19 มถิุนายน 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

18 – 20 มถิุนายน 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

21 – 23 มถิุนายน 2564 (จ.-พ.) 8,999 2,500 

24 – 26 มถิุนายน 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

25 – 27 มถิุนายน 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

01 – 03 กรกฎาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

02 – 04 กรกฎาคม 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

08 – 10 กรกฎาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

12 – 13 กรกฎาคม 2564 (จ.-พ.) 8,999 2,500 

15 – 17 กรกฎาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

16 – 18 กรกฎาคม 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

22 – 24 กรกฎาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

23 – 25 กรกฎาคม 2564 (ศ.-อา.) 10,999 2,500 

24 – 26 กรกฎาคม 2564 (ศ.-อา.) 12,999 3,000 

29 – 31 กรกฎาคม 2564 (พฤ.-ส.) 9,999 2,500 

*ราคาขา้งตน้เป็นราคาทีต่ ัว๋เครือ่งบนิวนัทีท่ าการเช็คเมือ่วน้ที ่25 มนีาคม 2564* 

*และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิทีใ่กลเ้คยีงแทน* 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น/กรุป๊ กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ 
จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% แลว้ 

 คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 คำ่รถบัสปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้

เป็นส ำคัญ 
 คำ่โรงแรมทีพ่ักระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทำ่น เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม

เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) กรณีตอ้งกำรซื้อประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 



 

BMZ-เชยีงราย เชยีงใหม ่เชยีงดาว ดอยตงุ 3D2N_VZ_APR-JUL21 

 

  ค่ำใชจ่้ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 380 บำท/15 กโิกลกรัม/เทีย่ว 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 
เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไมว่่ำ
กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบริษัท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำร
จองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักค่ำใชจ่้ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์50% และหักค่ำใชจ่้ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น

ใหญเ่ป็นส ำคัญ 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำก

ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอื
เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  


