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 กนัยายน  25-27 

 ตุลาคม  02-04 / 09-11 / 10-12 / 12-14 / 16-18 / 23-25 / 30ต.ค.-01พ.ย.  

 พฤศจิกายน  06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 

 ธนัวาคม  04-06 / 05-07 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-27 

วนัแรก(1) เชียงราย – ล่องเรือแม่นํา้กก – หมู่บ้านกะเหร่ียงรวมมิตร  

           วดัห้วยปลากั้ง – ดอยผาหมี – ดอยแม่สลอง   

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

08.05 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 130 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงราย นาํท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือแม่นํ้ากก สายนํ้าท่ีหล่อเล้ียงชาว

เชียงรายสายน้ีมีต้นนํ้ าอยู่ในบริเวณ

เทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเขา้เขตไทยท่ี

ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไป

บรรจบกบัแม่นํ้ าโขงท่ีบา้นสบกก เชียง

แสน มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร 

ชมทัศนีย์ภาพท่ีแสนงดงามสองฝ่ังริม

แม่นํ้ากก  

 

 

 

 

 

 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  

• ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  
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 จนถึง ‘หมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร’ (50 นาที) ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ ากก ซ่ึงนอกจากชาวกระเหร่ียงแลว้แลว้ยงัมีหมู่บา้น

ชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ มง้ ไทล้ือ และลาหู่ในละแวกใกลเ้คียงหมู่บา้นกระเหร่ียงรวมมิตรอีกดว้ย จากนั้นเดินทาง

โดยรถตูสู่้ ‘วดัหว้ยปลากั้ง’ (17  กม.) วดัท่ีสวยงามตั้งอยูบ่นเขา และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ี

สวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็น

ทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา มีเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ประดิษฐานภายในเจดีย ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย เดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บา้นผาหมีเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ มีชาวไทยภูเขาชนเผา่อาข่า อาศยัประมาณ 300 กวา่

ครัวเรือน ดอยผาหมีถือเป็นตน้กาํเนิดกาแฟตน้แรกของประเทศไทย ท่ีทรงพระราชทานให้กบัขาวเขาปลูกแทน

การปลูกฝ่ิน โดยต้นกาแฟท่ีปลูกคร้ังแรก คือ พนัธ์ุโรบัสต้า แวะ ‘ร้านโอโซนผาหมี’ พร้อมจิบกาแฟชมวิว 

ธรรมชาติท่ีโอบรอบดว้ยภูเขาเขียวขจีทุกทิศทาง จากนั้นเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ (70 กม.) ท่ีมีชุมชนชาวจีนฮ่อ 

แห่งกองพล 93 อาศยัมานานหลายสิบปี ปัจจุบนัชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือว่า หมู่บา้นสันติคีรี ตั้งอยู่ท่ี

ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดบันํ้าทะเล   

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สอง(2)   ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหลีย่มทองคาํ - พระพุทธนวล้านต้ือ  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

 หลงัอาหารนาํท่านสักการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยูบ่นยอดสูงสุดท่ีระดบัความ

สูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ท่ีถูกออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง

อยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมจีน สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวติัศาสตร์วา่ท่ี บา้นสนัติคีรี เป็นหมู่บา้น

ของอดีตทหารจีนคณะชาติ จากนั้นชม  “ไร่

ชา 101” หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และศึกษา

วิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพื้นท่ีท่ีมี

ก า ร ป ลู ก ช า ท่ี ดี ท่ี สุ ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ช ม

บรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่ี

เรียงรายกนัเป็นขั้นบนัไดอย่างงดงามเขียว

ขจี จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย ห ลั ง อ า ห า ร เ ดิ น ท า ง สู่ จุ ด ช ม วิ ว 

‘สามเหล่ียมทองคาํ’ เป็นบริเวณท่ีแม่นํ้ า

โขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทย

และลาว และแม่นํ้ ารวก ซ่ึงกั้นดินแดน

ระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้น 

นาํท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวลา้นต้ือ’ 

(จาํลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ 

สร้างข้ึนดว้ยทองสัมฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศ

ราคมั นํ้ าหนักถึง 69 ตนั ซ่ึงได้สร้างข้ึน

แทนองค์เ ดิมท่ีจมลงแม่นํ้ าโขง สมัย

รัชกาลท่ี 3 สมควรแก่เวลา  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่สาม(3)  ภูช้ีฟ้า – ดอยผาต้ัง – ผาบ่องประตูสยาม- วดัร่องขุ่น – วดัร่องเสือเต้น – เดนิทางกลบั 

04.00 นาํท่านเดินทางสู่ ‘ภูช้ีฟ้า’ ยอดเขาสูงท่ีสุด

ในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 

1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ใน

อาํเภอเทิง ดว้ยลกัษณะเป็นผาท่ีมีแหลม

ยื่ น ข้ึ น ไ ป บ น ฟ้ า จึ ง เ รี ย ก ว่ า ภู ช้ี ฟ้ า 

ป ร ะ ทั บ ใ จ กั บ ทิ ว ทั ศ น์ ข อ ง ภู เ ข า

สลบัซบัซอ้นดูกวา้งไกล มีทะเลหมอกปก

คลุมในหุบเขาเบ้ืองล่าง ชมวิวทะเลหมอก

แ ล ะ พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ข้ึ น  
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เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

 หลงัอาหารนาํท่านไปต่อยงั “ดอยผาตั้ง” เป็น

ท่ีตั้ งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง  และเย ้า 

โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหน่ึง

ของกองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่

ท่ีดอยผาตั้ งน้ี เช่นเดียวกับท่ีดอยแม่สลอง 

ลกัษณะเป็นสันเขาคดเค้ียว มองเห็นทิวเขา

สลบัซับซ้อนทาํให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม 

ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามบนจุดชมวิว ‘ผาบ่อง

ประตูสยาม’  หน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลาง

เป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู  มีสัญลกัษณ์รูปหัวใจ เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดไดอ้ยู่ในแนวหน้าผา 

มองเห็นทิวทศัน์ของประเทศลาวและวิวแม่นํ้าโขงพาดผา่นตรงช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธนัวาคมถึง

มกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเส้ียวจะบานสะพร่ังงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ‘วดัร่องขุ่น’ (102 กม.) 

ออกแบบและสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชัย

โฆษิตพิพฒัน์ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของไทย 

ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลาย

กระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลัน่

กันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมี

งวงงาดูแปลกตาศิลปะท่ีงดงาม ผสาน

วฒันะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้ง

ลวดลายปูนป้ันประดับกระจกและจิตร

กรรรมฝาผนงัขนาดใหญ่ท่ีสวยงามน่าประทบัใจ  
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 จากนั้นเดินทางสู่ ‘’ (15 กม.) ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของวดัร้าง เม่ือ 80-100 ปีก่อน วดัร่องเสือเตน้ถูก

สร้างข้ึนเน่ืองจากชาวบา้นร่องเสือเตน้ไม่มีท่ีทาํบุญในหมู่บา้น ความโดดเด่นของวนัร่องเสือเตน้ท่ีเห็นไดช้ดัคือ 

วิหารวดัร่องเสือเตน้ สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบา้นชาวเชียงราย  โดยใชโ้ทนสีนํ้ าเงินฟ้าตดักบัสีทองเพื่อ

สร้างความโดดเด่นใหก้บัวิหาร โดยสีนํ้าเงินฟ้าของตวัวิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององคส์มเด็จพระพุทธเจา้ท่ีขจร

ขจายไปทัว่โลก โดยพญานาคท่ีอยู่หน้าวิหารไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย ์ถวลัย ์ดชันี ท่ีเน้นลกัษณะ

โครงสร้างท่ีเขม้แขง็ เข้ียวเลบ็แหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อนชอ้ยในแบบลา้นนา 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 

18.00 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 

17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 136 

19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย

ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  
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กาํหนดการเดนิทางท่องเที่ยว 2563 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เดก็ 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  

เพิ่มท่านล่ะ 

09-11 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

10-12 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

12-14 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

16-18 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

23-25 ต.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

30ต.ค.-01พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

06-08 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

13-15 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

20-22 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

27-29 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

04-06 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

05-07 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

06-08 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

09-11 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

10-12 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

11-13 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

18-20 ธ.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

25-27 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

จํานวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ1 ใบ                

นํ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง นํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  

5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 6,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกลุภาษาองักฤษ เพื่อใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเกบ็เงินท่ีระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้

ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองตํ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทั้งหมด 
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***หมายเหตุ*** 

● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี

ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 

● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 

ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 

● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 

● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 

● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 

● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 

 


