
                             

 
 

 

 
 

17.00น.  จดุนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดเชยีงราย 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ11ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั  

 

 

า้ชเ เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงราย แวะจุด พักรถเพื่อใหท้่านไดท้ าธุระ

ส่วนตัว บริการอาหารเชา้ (มื้อที่ 1) วัดร่องขุน ไดรั้บการบูรณะ

โดยอาจารย์เฉลมิ ชัยโฆษิตพิพัฒน ์ มีความงดงามวิจิตรอลังการ 

ไร่บุญรอด หรือ สงิห์ปาร์ค แหล่ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง เ ก ษ ต ร ที่

สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ มี การปลูกพืช/ดอกไมห้ลาย

ชนดิ น่ังรถรางชมบรรยากาศ/ดอกไม ้ ถา่ยรูปสวยงาม  

บเ่ย บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  

วดัร่องเสอืเตน้ ชมพระวหิารทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา ศลิปะประยุกตใ์ชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าหลัก วัดหว้ยปลา

กัง้ ตัง้อยูบ่นเขา รายลอ้มดว้ยเนนิเขาและววิทีง่ดงาม จดุเดน่"พบโชคธรรมเจดยี"์สงู9ชัน้ทรงแหลมศลิปะจนีผสมลา้นนา 

าย็น บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัาทยีบาทเ่กนั 
 

 

 

 

า้ชเ    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู ้ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหลง่ปลกูชาชัน้ดี

ของ บรษัิท ฉุยฟงท ีผูผ้ลติใบชารายใหญ่ในเชยีงราย ถ่ายรูปววิ

ไร่ชาสวยๆ ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไม ้

ประดับเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร่  ชมสวนรุกขชาตดิอยชา้งมูบ 

อยู่เป็นจุดสูงสุดของดอยตุง ชมววิพาโนรามาทีจุ่ดชมววิดอย

ชา้งมบูซึง่เป็นฐานทีต่ัง้ของฐานปฏบิัตกิาร 

าทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5) 

บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้เป็นหมู่บา้นเล็กๆทา่มกลางหุบเขาชมความงดงามของววิทวิทัศน์ ภูเขา

ทีส่วยงาม รา้นกาแฟภูผาฮี ้มวีวิของรา้นทีส่วยงามมองเห็นทวิเขาที่เรียงรายเบื้องหนา้ มีมุม

น่ังเล่นเก๋ๆ  ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆชมความงดงามววิภูเขาทีด่อยผาหม ีถ ้าหลวง 

วนอทุยานขนุน ้านางนอน มลีกัษณะเป็นภเูขาขนาดใหญ่หลายลกูเรยีงตัวสลับซับซอ้น จุดเทีย่วม ี2 

โซน โซนที่ 1 ถ ้าหลวง เป็นถ ้าหินปูน ใหท้่านชมบริเวณปากถ ้าที่มีศาลเจา้แม่นางนอน ชม

อนุสาวรีย์จ่าแซม ผูเ้สยีสละในปฏบิัตกิาร โซนที ่2 ขุนน ้านางนอน หรือสระขุนน ้ามรกต อสิระถ่ายภาพ เดนิทางกลับสูเ่มือง

เชยีงราย 

วนัาดนิทเง รเคเผู ชใหญ ่ รเคเาด็ก 2-6 ปี 
ไมา่สรมิาตยีง 

พกัาดีย่ว/าดนิทเง
คนาดยีว าพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

22-25 ตลุเคม  64 3,999 ไมม่รีเคเาด็ก 1,500 30 

วนัที1่    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจชงวฒันะ – าดนิทเงสูจ่งัหวดัา้ยีงรเย                                                                                                                             

วนัที2่    า้ยีรเย - วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์เรค์ (น ัง่รถรเง้มฟเรม์) - วดัรอ่งาสอืาตชน - วดัหชวยปลเก ัง้                                                                            

วนัที3่    ไร่้ เฉุยฟง – ดอยตงุ สวนแมฟ่ช เหลวง – สวนรุกข้เตดิอย้ชเงมูบ – ฐเนปฏบิตักิเรดอย้ชเมูบ – บชเนผเฮี ้– รชเนกเแฟ 

                ภูผเฮี ้– ดอยผเหม ี- ถ เ้หลวง วนอุทยเนขุนน เ้นเงนอน - ามอืงา้ยีงรเย                                                              



                             
าย็น    บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัาทยีบาทเ่กนั 
 

า้ชเ    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7)  

 เดนิทางกลับระหว่างทางผ่านจังหวัดพะเยา เดนิทางสูก่ว๊านพะเยา วัดศรโีคมค า ตัง้อยู่อยู่รมิกว๊านพะเยา เป็นทีป่ระดษิฐาน

พระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนองคใ์หญ่ทีส่ดุในลา้นนากวา๊นพะเยา เป็นแหลง่น ้าธรรมชาตทิีอ่ยูใ่จกลางเมอืง 

าทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน(มือ้ที ่8) หลังทานอาหารกลางวันเดนิทางกลับ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9-10 ชัว่โมง) ถงึกรุงเทพฯ

โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

 

หมเยาหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง
เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มเตรกเรดแูลปช องกนักเรตดิา้ือ้โควดิ-19 ของารเ 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

าอกสเรทีป่ระกอบกเราดนิทเง 
ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัรเบรกิเรนีร้วม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น ้ามัน 

 คา่บรกิารคนขับรถ  

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรเนีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

าง ือ่นไขกเรจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
าง ือ่นไขกเรยกาลกิและคนืคเ่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
หมเยาหต ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 20 ทา่น  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

วนัที4่    า้ยีงรเย – พะายเ – วดัศรโีคมค เ - กวเ๊นพะายเ - กรุงาทพฯ       

หมเยาหตสุ เคญั: ผู ชาดนิทเงาขชเจงัหวดัา้ยีงใหม ่ จะตชองแสดงาอกสเรอยเ่งใดอยเ่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตชองาป็นผู ชท ีไ่ด ชรบัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J2เข็ม/วัคซนีไขว/้อืน่ๆ 2เข็ม 

 ผู ชาคยตดิา้ือ้โควดิ-19 ตชองหเยจเกอเกเรป่วยมเแลชวไมา่กนิ 90วนั   

 มาีอกสเรแสดงผลตรวจหเา้ือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชัว่โมง 

หเกไมม่าีอกสเรอยเ่งใดอยเ่งหนึง่จะตชองกกัตวั14วนัตเมระาบยีบจงัหวดั 

 

 

าง ือ่นไขกเรจอง 



                             
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

วันที่ 3 


