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แอว่เมอืงเหนือ..ม่วนใจ๋ 

เชยีงราย-เชยีงใหม่ 4วนั 2คนื 
พระธาตดุอยตงุ-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระต าหนกัดอยตงุ-แม่สาย-วดัรอ่งขุ่น 
พระธาตดุอยสุเทพ-เวยีงกมุกาม-ดอยอนิทนนท-์พระธาตนุภเมทนีดล 

 

เดนิทางโดยรถตู ้หรอืรถบสัปรับอากาศ 

พัก โรงแรม จังหวดัเชยีงราย 1 คนื และ จังหวดัเชยีงใหม ่1 คนื 

เดนิทางทกุวนัพฤหัสบด-ีวนัอาทติย ์และ วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง   

14-17, 21-24, 28 กมุภาพันธ-์3 มนีาคม 2562 8,499.- 

7-10, 14-17, 21-24, 28-31 มนีาคม 2562 8,499.- 

4-7, 18-21, 25-28 เมษายน 2562 8,499.- 

13-16(เทศกาลสงกรานต)์ เมษายน 2562 8,899.- 

2-5,10-13(วนัพชืมงคล), 17-20(วนัวสิาขบชูา), 23-27 พฤษภาคม  2562 8,499.- 
วนัแรกของการเดนิทาง    
กรงุเทพฯ-เชยีงราย 
18.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย สถานบีรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีา

กองทัพบก ถนนวภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวย
ความสะดวก 

18.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวดัเชยีงราย โดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง  
 บรกิารอาหารกลอ่ง(1) กาโตวเ์ฮา้สแ์ละเครือ่งดืม่บนรถ แลว้เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตาม

อัธยาศัย 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เชยีงราย-ดอยตงุ-พระธาตดุอยตงุ-สวนแมฟ้่าหลวง-แมส่าย-สามเหลีย่มทองค า 
06.00 น. รุ่งอรุณที ่จังหวัดเชยีงราย ใหท้่านท าธรุะสว่นตัวและ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของ

โรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่อ.แมจั่น เดนิทางขึน้สูด่อยตงุ เชญิท่านสักการะ พระธาตดุอยตุง พระธาตุ

คู่บา้นคู่เมอืงของเชยีงราย ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นพระธาตุเจดยีแ์ห่งแรกของลา้นนา ภายใน
บรรจพุระบรมสารรีกิธาตพุระ 
รากขวญัเบือ้งซา้ย(กระดกูไหปารา้)  

10.00 น. น าท่านเขา้ชม พระต าหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหวา่งลา้นนาและสวสิชาเล่ยท์ีส่วยงาม จากนัน้เขา้ชม สวนแม่ฟ้าหลวง ใหท้่าน
ไดถ้า่ยรปูกับสวนดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนดิ ทีถ่กูจัดตกแตง่ไวอ้ยา่งสวนงาม 

13.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(3) ทีร่า้นอาหาร 
14.30 น. ขา้มชายแดนสู ่ประเทศพมา่ที ่ตลาดทา่ขีเ้หล็ก เชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้,ของทีร่ะลกึ ทีม่รีาคา

ถกู อาทเิครือ่งใชไ้ฟฟ้า สนิคา้จากประเทศจนี กระเป๋า รองเทา้ 
(กรณุาอยา่ซือ้สนิคา้ประเภทสตัวป่์า เขาสตัวห์รอืหนังสตุวก์ลับมา เพราะเป็นสิง่ผดิกฎหมาย

ของไทย)    
16.00 น. น าท่านเทีย่วชม สามเหลีย่มทองค า พื้นทีข่องสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ใน

อดตีโดง่ดังเรือ่งของการคา้ยาเสพตดิ น าทา่นกราบ พระเชยีงแสนสีแ่ผน่ดนิ “พระพุทธนวลา้น
ตือ้” ทีป่ระดษิฐานอยู ่
กลางแจง้ และถา่ยรปูคูก่บั ซุม้ประตสูามเหลีย่มทองค า ทีม่วีวิแมน่ ้าโขงเป็นฉากหลัง 

18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(4) รา้นอาหาร หลังอาหาร ใหท้่านเดนิเลน่ชมบรรยากาศของ เชยีงรายไนท์
บาซา่ร ์เชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอสิระ   

20.30 น. เดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นยามค า่คนื 
ทีพั่ก โรงแรม เชยีงรายแกรนดร์มู หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
เชยีงราย-วดัรอ่งขุน่-บอ่น ้าพรุอ้นแมข่ะจาน-พระธาตดุอยสเุทพ-เวยีงกมุกาม-รา้นวนัสนันท-์ขนัโตกดนิเนอร ์
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วัดร่องขุน่ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยกุตท์ีว่จิติรตระการ

ตา วหิารปูนสขีาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค ์ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายใน
อโุบสถทีส่วยงาม ฝีมอืการออกแบบของ อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ 

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม ่ตามเสน้ทางสาย แมส่รวย-เวยีงป่าเป้า ระหวา่งทางใหท้่านชม 
บอ่น ้าพรุอ้นแมข่ะจาน พักผอ่นตามอสิระ 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั(6) แบบบฟุเฟ่ท ์
13.30 น. น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ดอยสุเทพ ใหท้่านไดก้ราบสักการะ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุ

คู่บา้นคู่เมืองของเชยีงใหม่ ที่ศักดิส์ทิธิ ์และเป็นที่นับถือของชาวเชยีงใหม่ จากจุดนี้ท่าน
สามารถชมววิทวิทัศนข์องเมอืงเชยีงใหม ่ไดอ้ยา่งชดัเจน  

15.00 น. น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เวยีงกุมกาม เมอืงโบราณนครใตภ้ภิพ สรา้งขึน้ในสมัยพ่อขุนเม็งราย
มหาราช อายุกว่า 700 ปี น าท่านน่ังรถลาก ชมโบราณที่ส าคัญ อาท ิวัดชา้งค ้า วัดเจดีย์
เหลีย่ม ชมเจดยีท์ีส่วยงามภายในวดัและสกัการะพระบรมธาต ุ

17.00 น. ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากจากเชยีงใหม่และของที่ระลกึ อาท ิแหนม หมูยอ น ้าพรกิ
หนุ่ม และสนิคา้อืน่ๆ ทีร่า้นวนัสนันท ์

18.30 น. บรกิารอาหารค า่(7) แบบขนัโตกดนิเนอร ์พรอ้มชมการแสดงของลา้นนาทีส่วยงาม อาท ิฟ้อน
เทยีน ฟ้อนเล็บ ตกีลองสะบัดชยั ฟ้อนดาบ ฯลฯ 

21.00 น. เดนิทางกลับสูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัยยามค า่คนื 
ทีพั่ก โรงแรม ลานนาพาเลซ เชยีงใหม ่หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ดอยอนิทนนท-์ป่าดกึด าบรรพ-์พระธาตนุภเมทนดีล-กรงุเทพฯ 
06.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.จอมทอง 
08.00 น. ถงึ อ.จอมทอง เปลีย่นขึน้รถสองแถวทอ้งถิน่ เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอินิทนนท ์เดมิมชีือ่

วา่ “ดอยหลวง” หรอื “ดอยอา่งกา” นี้เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย มคีวามสงู 2,565 
เมตร สักการะสถูปเจา้อนิทวชิชานนน์ น าท่านเดนิ ป่าดกึด าบรรพ์ ตามเสน้ทางเดนิที่ร่มรื่น 
ตน้ไมใ้สเ่สือ้ และพชืคลมุดนิตา่งๆ อาท ิมอส ไรเคน่ เดนิทางสู ่พระมหาธาตนุภเมทนีดลและ 
พระมหาธาตนุภพลภมูสิริ ิพระธาตทุีส่รา้งขึน้โดยกองทัพอากาศ เพือ่ถวายแดพ่ระบาทสมเด็จ
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พระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิีนาท และสามารถชมทวิทัศน์ของดอยอนิ
ทนนทไ์ดอ้ยา่งสวยงาม  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(9) ทีร่า้นอาหาร  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 
19.30 น. บรกิารอาหารค า่(10) ทีร่า้นอาหาร 
20.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ เชญิทา่นพักผอ่นบนรถยามค า่คนื 
23.30 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

14-17, 21-24, 28 กมุภาพันธ-์3 มนีาคม 62// 

7-10, 14-17, 21-24, 28-31 มนีาคม 62//4-

7, 18-21, 25-28 เม.ย. 62//2-5,10-13(วนั

พชืมงคล),17-20(วนัวสิาขบชูา), 23-27 พ.ค.

62 

ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 8,499.- 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น 8,499.- 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 7,999.- 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 7,499.- 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทานละ 1,800.- 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์ 13-16(เทศกาลสงกรานต)์ เมษายน 2562 

ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 8,899.- 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น 8,899.- 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 8,399.- 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 7,899- 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทานละ 2,000.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กันแดด, รม่พับ, เสือ้กันหนาว, 

ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพั่ก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกันอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลใน

กรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทัวรท์ีร่ะบ ุ อาท ิ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่

รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพัก

โรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของ

ทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่น่ังเสร็จ

สมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ก่อนการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านยกเลกิทัวร์

โดยอัตโนมัต ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 

วัน เพือ่ใชส้ าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่ง

การเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวร์

ทัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทาง

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

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทัวร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมี

การปรับ   ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ เพือ่   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของทา่นเป็น   ส าคัญ หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณี

ทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ   บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต,ิการ

ปฏวิัต,ิการ   ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาท

ของตัวผู ้  เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืวา่ทา่น   ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระค่าทัวรทั์ง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านรับทราบ

และยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทัุง้หมดทกุขอ้แลว้ 


