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**เดินทางทกุวนั 2 ท่าน ขึ้นไป** 

รายละเอยีด 

วันแรก  รับสนามบินแม่ฟ้าหลวง / บขส.เชียงราย + ไร่บุญรอด + วดัร่องขุ่น + วดัร่องเสือเตน้ + วดัหว้ยปลากั้ง + 

                             อนุสาวรียพ์่อขนุเมง็ราย +ไนทบ์าร์ซ่า + ส่งท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วันท่ีสอง  อิสระหรือเลือกซ้ือ Option Tour เสริม 

วันท่ีสาม  อิสระหรือ เลือกซ้ือ Option Tour เสริม/เดินทางกลบั + ซ้ือของฝาก + ส่งสนามบินแม่ฟ้าหลวง / บขส. 
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รายละเอยีดโปรแกรม 
09.00 น. ท่านเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย/บขส. ใหก้ารตอ้นรับโดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทั พร้อมออก 
  เดินทางโดย รถปรับอากาศ   
09.30 น. เขา้ชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามควาเหมาะสม
  กบัสภาพดิน ทั้งไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ ลิ้นจ่ี ล าไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชา
  พนัธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขา้วบาร์เลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น 
  บล็อกโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และ
  พื้นท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ้่ายภาพ ทางไร่จะมีรถน าเท่ียวแบบฟาร์มทวัร์    
  และชมวิว 360 องศา (ไม่รวมค่าตั๋วนั่งรถรางชมไร่ท่านละ 100 บาท)  
  พิเศษ!! เดินทางช่วง 12 -16  กุมภาพนัธ์ 2563  

  ชมเทศกาลงานบอลลูน Singha Park Chiangrai Balloon Fiesta 2020  
  (ไม่รวมค่าบัตรเข้างานท่านละ 100 บาท) 
11.00 น. ชมวัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะลา้นนาประยุกต์ท่ีออกแบบสร้างโดย อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ 
  ชมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ลายปูนป้ันท่ีปราศจากการแตม้สี ประดบัดว้ยกระจกท่ีมีความสวยงามแปลกตา 
  และความงดงามของภาพวาดฝาผนงั  
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 1) ณ ร้านลานไมห้อม หรือเทียบเท่า 
13.30 น.  ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ช้ัน และเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ วดัน้ีเร่ิม

 ก่อตั้งเป็นส านกัสงฆจ์นกระทัง่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารยพ์บโชค ติสฺสว โส ไดเ้ดินทางมา
 ปฏิบติัธรรมและสร้างวดัดงักล่าว ดว้ยวา่พระอาจารยพ์บโชคมีความรู้เร่ืองโหราศาสตร์ในการท านายทายทกั
 ซ่ึงปรากฏวา่ผูค้นท่ีมาดูดวงส่วนใหญ่น าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัของตน แลว้ประสบความส าเร็จจึงมีคน
 มาท าบุญท่ีวดัแห่งน้ีมากขึ้น 

15.00 น.  ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ท่ีส าคัญอยู่ท่ีพระอุโบสถใหม่ท่ีสร้างขึ้ นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็น
 เอกลกัษณ์ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้าตดักบัสีทอง เป็นศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์
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 ของ “นายพุทธา  กาบแกว้”  หรือ “สล่านก”  ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั 
 โฆษิตพิพฒัน์  

16.30 น.  น าท่านเดินทางกราบสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์ม็งราย ผูส้ร้างเมืองเชียงราย 
 เพื่อความเป็นสิริมงคล 

18.00 น. น าท่านเท่ียวชม เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ชม ชิม ชอ้ป อาหารและสินคา้มากมาย หรือเดิน ถนนคนเดินเชียงราย  
  (กรณีเดินทางตรงวนัเสาร์-อาทิตย)์ อสิระอาหารมื้อเย็นให้ท่านไดส้ัมผสักบัอาหารและบรรยากาศของศิลปะ 
  วฒันธรรมลา้นนา  
  พิเศษ!! เดินทางช่วง 27  ธนัวาคม 2562 – 19 มกราคม 2563  ใหทุ้กท่านไดเ้ท่ียวชม เทศกาลงาน ดอกไม้งาม 
  คร้ังท่ี 16  ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ชมความงามของดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายสายพนัธุ์ อาทิ 
  ดอกทิวลิป, ดอกลิลล่ี, ดอกไฮเดรนเยยีร์, ดอกกลว้ยไม,้ ดอกเบญจมาศ, ดอกนาร์ซิสซสั ดอกกุหลาบพนัปี, 
  ดอกไซคลาเมน , ดอกบิโกเนีย ฯลฯ ท่ีบานสะพร่ังหอมตลบอบอวลไปทัว่บริเวณ   
21.00น.  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตรฐานในเมืองเชียงราย ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั   
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อตัราค่าบริการ 

โรงแรมที่พกั 
เดินทาง  

2 ท่านๆ ละ 
เดินทาง  

4 ท่านๆ ละ 
เดินทาง  

6 ท่านๆ ละ 
เดินทาง  

8 ท่านๆ ละ 
พกัเดี่ยว 
(ต่อท่าน) 

ก าหนดการเดินทาง 

โรงแรมเอม็เรสซิเด้นท์ 
โรงแรมเอม็บูติค 
 (ระดับ 3 ดาว) 

3,699.- 3,299.- 2,899.- 2,699.- 1,000.- วันนี ้- 31 ธ.ค. 2563 

โรงแรมแสน 
(ระดับ 4 ดาว) 4,399.- 3,999.- 3,599.- 3,399.- 1,600.- วันนี ้- 31 ธ.ค. 2563 

โรงแรมเวียงอนิทร์ 
(ระดับ 4 ดาว) 4,799.- 4,399.- 3,999.- 3,799.- 2,000.- วันนี ้- 31 ธ.ค. 2563 

 
ราคาเด็ก 
 (1) อาย ุ3-6  ขวบคิด 50 % (2)  อาย ุ7-11  ขวบคิด 70 % (3)  อาย ุ12  ขวบขึ้นไปคิดราคาผูใ้หญ่ 
 
หมายเหตุ 
- พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว เดินทางช่วง 20  ธนัวาคม 2563 –  05 มกราคม 2564  จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท 
- พกัโรงแรมแสน ระดบั 4 ดาว เดินทาง 20  ธนัวาคม 2563 –  05 มกราคม 2564  จ่ายเพิ่มท่านละ 500  บาท 
- พกัโรงแรมเวียงอินทร์ ระดบั 4 ดาว เดินทางช่วง 20  ธนัวาคม 2563 –  05 มกราคม 2564 จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
- พกัโรงแรมเวียงอินทร์ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ่ายเพิ่มค่า New year Dinner ท่านละ 1,200 บาท 
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อตัรานีร้วม  

- รถเก๋งหรือรถตูป้รับอากาศวีไอพี 9 ท่ีนัง่   
***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ใชร้ถเก๋ง 
            เดินทาง 4 ท่านขึ้นไปใชร้ถตู ้
- เคร่ืองด่ืมและอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
- อาหารวา่งระหวา่งการเดินทาง 
- ท่ีพกัเชียงราย  2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินท่านละ  1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม ์
- ไกด ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ไม่มีไกดใ์หบ้ริการ (เพิ่มไกดท์่านละ 500 บาท ต่อวนั) 
            เดินทาง 4 ท่านขึ้น มีไกดใ์หบ้ริการ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
- ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ค่ามินิบาร์,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) 
- ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจากโปรแกรม 
- ค่าธรรมเนียมต่างชาติ เขา้ชมวดัร่องขุ่นท่านละ 100 บาท 

 

รายละเอยีด Option เสริม 

 
08.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมท่ีพกั พร้อมออกเดินทางสู่ บ้านด า อ.ถวัลย์  ดัชนี 
10.30 น. น าท่านเดินทางสู่อ าเภอแม่จนั พาชม ไร่ชาฉุยฟง ชิมชาสดจากไร่และเค้กชาเขียว    
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั   

Opt.1 บา้นด า - ไร่ชาฉุยฟง - วนอุทยานถ ้าหลวง ขนุน ้านางนอน - แม่สาย 
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13.30 น. น าท่านชม วนอุทยานถ า้หลวง-ขุนน ้านางนอน เป็นถ ้าหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร    
  จากนั้นน าท่านชม สระมรกตถ า้หลวงบ่อน ้าสีฟ้า ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณขุนน ้านางนอน  
15.30 น. น าท่าเดินทางไปยงัอ าเภอ แม่สาย พาท่านซ้ือสินคา้พื้นเมือง ตลาดดอยเวา มีสินคา้น าเขา้จากประเทศเพื่อน
  บา้นหลากหลายชนิด มีความน่าสนใจและมีราคาถูก เป็นตลาดการคา้ชายแดนท่ีมีช่ือเสียงมานานหลายสิบปี  
16.30 น. คณะเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเชียงราย 
18.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
08.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมท่ีพกั พร้อมออกเดินทางสู่ ดอยตุง 
09.30  น าท่านชม พระต าหนักดอยตุง และ สวนแม่ฟ้าหลวง   
12.00น.  บริการอาหารกลางวนั  
13.30 น. กราบสักการะ พระบรมธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัท่ีสุดของเชียงราย  
14.30 น. เดินทางถึง ดอยผาฮี ้แหล่งปลูกกาแฟท่ีขึ้นช่ือของเชียงราย มี ร้านกาแฟภูผาฮี ้ท่ีมีวิวเบ้ืองหนา้เป็นภูเขาและ
  ผืนป่าเขียวขจี มีมุมนัง่เล่นห้อยขาชมวิวสุดเก๋ 
15.30 น. ดอยผาหมี หมู่บา้นเลก็ๆท่ีมีทศันียภาพท่ีดี อากาศสดช่ืน เยน็สบาย บรรยากาศค่อนขา้งสงบ 
16.30 น. คณะเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเชียงราย 
18.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม ทั้งนี้โดยค านึงถึงประโยชน์และความ 
  ปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 

 

 
 

Opt.2 ดอยตุง - พระธาตุดอยตุง - ผาฮ้ี - ผาหมี 
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อตัราค่าบริการ Option เสริม 

รายการ 
เดินทาง  

2 ท่านๆ ละ 
เดินทาง  

4 ท่านๆ ละ 
เดินทาง  

6 ท่านๆ ละ 
เดินทาง  

8 ท่านๆ ละ 
เวลา ก าหนดการเดินทาง 

Opt.1 1,799.- 1,499.- 1,299.- 1,099.- 08.00 – 18.00  วันนี ้- 31 ธ.ค. 2563 

Opt.2 1,999.- 1,699.- 1,399.- 1,199.- 08.00 – 18.00 วันนี ้- 31 ธ.ค. 2563 

 
อตัรา Option นีร้วม  

- รถเก๋งหรือรถตูป้รับอากาศวีไอพี 9 ท่ีนัง่   
***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ใชร้ถเก๋ง 
            เดินทาง 4 ท่านขึ้นไปใชร้ถตู ้
- เคร่ืองด่ืมและอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
- อาหารวา่งระหวา่งการเดินทาง 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินท่านละ  1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม ์
- ไกด ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
***หมายเหตุ : เดินทาง 2-3 ท่าน ไม่มีไกดใ์หบ้ริการ (เพิ่มไกดท์่านละ 500 บาท ต่อวนั) 
            เดินทาง 4 ท่านขึ้น มีไกดใ์หบ้ริการ 

อตัรา Option นีไ้ม่รวม 
- ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ค่ามินิบาร์,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) 
- ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจากโปรแกรม 

 

***ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามทุกคร้ังที่ท าการจอง*** 


