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ก ำหนดกำรเดนิทำง วนันี ้– 30 เมษำยน 2563  
 

 
      

 
 
00.00 น. มัคคเุทศกท์อ้งถิน่พรอ้มรถตูป้รับอากาศรอรับคณะที ่สนำมบนินำนำชำตเิชยีงรำย / โรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สงิหป์ำรค์ (รวมรถราง) เชยีงราย หรอืไร่บุญรอดแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
แห่งใหม่ น าทา่นน่ังรถรางน าเทีย่วภายในไร่ไร่บุญรอดแห่งนี้นอกจากจะมแีปลงปลกูขา้วบารเ์ลยแ์ลว้ 

ไร่ชากว่า 600 ไร่ และพชืหลายชนดิตามความเหมาะสมกบัสภาพดนิ อาท ิพุทรา มะเฟือง สตรอเบอรี ่
มะเขอืเทศลิน้จีล่ าไย เป็นตน้ รวมทัง้แปลง เกษตร ผสมผสาน และพืน้ทีจ่ัดสวนดอกไมน้านาพรรณ 
ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพอันงดงามในบรรยากาศแห่งขนุเขาเมอืงเหนือ 

กลำงวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร (1) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัรอ่งขุน่ ซ ึง่เป็นวัดทีม่คีวามสวยงามโดดเดน่ตา่งจากวัดอืน่ๆ  

ดว้ยฝีมอืการออกแบบ และกอ่สรา้งของ อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน ์ศลิปินชือ่ดงั เพือ่เป็นวัดประจ าบา้น
เกดิ สรา้งโดยจนิตนาการของอาจารย ์จัดเป็นพทุธศลิป์ทีย่ ิง่ใหญ่ และงดงามน่าแวะชมมากแหง่หนึง่ 
น าทา่นชมความงดงาม วดัหว้ยปลำก ัง้ เป็นวัดทีม่คีวามโดดเดน่ คอืมเีจดยีเ์กา้ชัน้ ทีช่าวบา้นนับถอื

และเชือ่กนัวา่หากใครไดม้าเยอืน จะเหมอืนกบัไดข้ ึน้สวรรค ์ เป็นวัดทีนั่บถอืและบูชาเจา้แมก่วนอมิ 
ภายในเจดยี ์ ประดษิฐานพระพุทธรปูและพระอรหันตต์า่งๆ ภายในเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐาน เจา้แม่
กวนอมิแกะสลกัจากไมจ้ันหอมองคใ์หญ่ นอกจากนัน้ยังเป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ 

สขีาว ทีง่ดงาม ทา่นสามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปชมดา้นบน (ไม่รวมคา่ลฟิท)์ 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2)  

 
 

วนัแรก  เชยีงรำย-ไรส่งิหป์ำรค์-วดัรอ่งขุน่-วดัหว้ยปลำก ัง้-ถนนคนเดนิ (ไนทบ์ำรซ์ำร ์เชยีงรำย) 
 

 

 

 
(เร ิม่เชยีงรำย) 
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หลงัอาหารใหท้า่นไดเ้ทีย่วชม“กำดเจยีงฮำยร ำลกึ”  “ถนนคนมว่นเชยีงรำย”  (มเีฉพาะเสาร–์
อาทติย ์ในกรณีวนัเดนิทางไม่ตรงกบัเสาร-์อาทติยท์างเราจะพาไปเทีย่วไนทบ์ารซ์าร ์แทน) เลอืกชม
สนิคา้ทอ้งถิน่ ของชาวบา้น ตดิไมต้ดิมอื ไดอ้กีดว้ย 

น าทา่นเขา้พกัโรงแรม.... (เชยีงราย) พักผอ่นตามอัธยาศยั 
 

 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางขึน้ พระต ำหนกัดอยตุง ทีป่ระทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรม
ผสมผสาน ระหว่างลา้นนาและชาเลยท์ีส่วยงาม จากนัน้ชม สวนแม่ฟ้าหลวง ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับสวน

ดอกไมเ้มอืง หนาวนานาชนดิ ทีถู่กจัดตกแต่งไวอ้ย่างสวนงาม จากนัน้น าท่านชม สวนแมฟ้่ำหลวง 
เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมืองหนาวสรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นทีป่ระมาณ 12 ไร่ ใกลก้ับพระ
ต าหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวงไดร้ับการออกแบบใหส้วยงามตลอด 365 วัน แปลงไมด้อก

หลากหลายพันธนั์บหมืน่ดอกถกูจัดแตง่หมุนเวยีนใหส้วยงามไม่ซ ้ากนัทัง้สามฤด ู
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (4) 

น าทา่นเทีย่วชม ไรช่ำฉุยฟ่ง สวนชาตัง้อยูบ่นเนื้อทีก่ว่า 500 ไร่ ในภมูปิระเทศแถบเทอืกเขาสงู  มี

ความสวยงามของไร่ชาทีก่วา้งใหญ่โดยจะปลกูโคง้วนตามสนัเขาและลดหลัน่เป็นขัน้บันได ซึง่ดู

สวยงามแปลกตา อสิระใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ หรอื เลอืกทานเครือ่งดืม่จากไร่ชา อาท ิชาเขยีว

นมสด เคก้ชาเขยีว ฯลฯ (เครือ่งดืม่ไมร่วมในคา่ทวัร)์ อสิระตามอัธยาศยั 

น าทา่นชมสระมรกต วนอุทยำนถ ำ้หลวง-ขุนน ำ้นำงนอน เป็นแหล่งน ้าสเีขยีวมรกตทีไ่หลออกมา
จากถ ้า เป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของนักทอ่งเทีย่วและชาวบา้นในละแวกนัน้ เกดิจากน ้าขงัทีไ่หลออกมา

จากถ ้าหลวงมสีว่นผสมของหนิปูนและสะสารบางอย่างท าใหเ้กดิปฏกิริยิาแปรเปลีย่นเป็นสเีขยีวมรกต
งดงามมากๆ ทัว่ทัง้บ่อน ้านี้กลายเป็นบ่อมรกตแห่งใหม่ของประเทศไทยไปโดยปรยิาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5) เดนิทางเขา้สทูีพ่ัก โรงแรม  ... (เชยีงราย) พักผ่อนตาม

อัธยาศยั 
 

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  เชค็เอาทอ์อกจากทีพ่ัก 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง สำมเหลีย่มทองค ำใหท้า่นนมัสการพระเชยีงแสนสีแ่ผน่ดนิ หรอื 

พระพุทธนวลา้นตือ้ ประดษิฐานกลางแจง้ ณ สามเหลีย่มทองค า พระพุทธนวลา้นตืน้องคน์ี้เป็น พระ
เชยีงแสนสีแ่ผ่นดนิเฉลมิพระเกยีรตฯิ ซึง่ไดส้รา้งข ึน้แทนองคเ์ดมิทีจ่มลงแม่น ้าโขง และสรา้งขึน้ ดว้ย

ทองสมัฤทธิ ์ประทบัน่ังบน "เรอืแกว้กศุล ธรรม" ขนาดใหญ่ ถา่ยรปูคูก่บั ซุม้ประตสูำมเหลีย่ม
ทองค ำ ทีม่วีวิแม่น ้าโขง เป็นฉากหลงั 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (7) 

ไดเ้วลาอันควร สง่ทา่น สนามบนิเชยีงราย / โรงแรม โดยสวัสดภิาพ และความประทบัใจ  
 

อตัรำคำ่บรกิำร/ทำ่น                 

 

***ราคานีย้กเวน้เดนิทางชว่งวันหยุดยาว, เทศกาล, นักขตัฤกษ์ กรุณาสอบถามรายละเอยีด*** 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง วนันี ้– 30 เม.ย. 63 
(Hi Season) 

4-5 ทำ่น 6-7 ทำ่น 8-10 ทำ่น 

At One หรอื เทยีบเทำ่ 3* 6,700. - 5,500. - 4,900. - 

Wang come Hotel / Khumthana Hotel 
หรอื เทยีบเทำ่ 4* 

7,200. - 5,900. - 5,500. - 

วนัทีส่อง  พระต ำหนกัดอยตงุ+สวนแมฟ้่ำหลวง-ไรช่ำฉุยฟ่ง-ถ ำ้หลวงขนุน ำ้นำงนอน(สระมรกต) 
 

วนัทีส่ำม   สำมเหลีย่มทองค ำ-สนำมบนิเชยีงรำย 
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  หมำยเหต ุ   
- เด็กอายุ 1-3 ขวบ ไม่คดิคา่บรกิาร (ไม่มเีตยีง) 
- เด็กอายุ 4-9 ปี คา่บรกิารลด 50 % ตอ่ทา่น (ไม่มเีตยีง) 

- เด็กอายุ 10 ปี ข ึน้ไป คดิคา่บรกิารตามราคาผูใ้หญ่ 
- ชาวตา่งชาตคิดิคา่บรกิารเพิม่ทา่นละ 200 บาท 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 แจง้ชือ่-นามสกลุ พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทแ์ละทีอ่ยูส่ าหรับท าการจอง 
 ช าระเงนิมัดจ าโดยการโอนเขา้บัญช ี ทีน่ั่งจะยนืยันตอ่เมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้  

 ช าระคา่มัดจ า 50% ของคา่ทวัร ์(ยกเวน้ชว่งเทศกาล จ่ายเต็ม) และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการ     
 เดนิทาง 7 วัน หรอืช าระเต็มจ านวน ณ วนัจอง 

 

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามทีก่ าหนด
ไว ้ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคา คา่น ้ามนัทีม่กีารปรับขึน้ กอ่นการเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ เป็นเพยีงตวัแทนในการจัดน าเทีย่ว เพือ่ความสะดวกสบายในการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบคา่ใชใ้ดๆทีเ่กดิข ึน้ทัง้ส ิน้ อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของพาหนะการเดนิทาง, อุบัตภิยัทาง
ธรรมชาต,ิ เหตกุารณ์ทางการเมอืง และอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ   

 
 

เง ือ่นไขกำรจอง 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

หมำยเหต ุ

 

หมำยเหต ุ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.   คา่ทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

4.    คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างการเดนิทาง 

5. 

6. 

คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการ 

คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง (Private tour) 

2.คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ / คา่ทีพ่ัก 2 คนื ตามรายการ  

3.คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการ 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 

5.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6.คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

7.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.   คา่ทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

4.    คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างการเดนิทาง 

5. 

6. 

คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการ 

คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นสัง่เพิม่ 

2.คา่โทรศพัท,์คา่บรกิารซกัรดี,คา่รักษาพยาบาลทีเ่กดิจากโรคประจ าตวัเป็นตน้ 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ทปิ มัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 100 บาท/วนั/ทา่น 

5.คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิตำ่งๆ 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.   คา่ทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

4.    คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างการเดนิทาง 

5. คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการ 



 

QECNX-CEI302 เจาะลกึ...เจยีงฮาย 3 วัน 2 คนื 

 

 
 

4. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละ
เวลา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั 
5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายของสิง่ของมคีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

เดนิทาง, เกดิการโจรกรรม, และอุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นยอมรบัเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

 

1.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิมัดจ าทัง้หมดให ้

2.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 15-29 วัน บรษัิทฯ ขอเก็บคา่มัดจ าทัง้หมด 
3.   ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 8-14 วัน บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

4.   ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัรท์ัง้หมด 
5.   การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนดบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางและ 
       ยดึเงนิมัดจ า 

 
 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

 

กำยยกเลกิกำรเดนิทำง 


