
                             

 
 

 

 
 

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

 

 

า้ชา เดนิทางถงึ จังหวัดเชยีงราย แวะจุด พักรถเพื่อใหท้่านไดท้ําธุระ

ส่วนตัว บริการอาหารเชา้ (มือ้ที่ 1) วัดร่องขุน ไดรั้บการบูรณะ

โดยอาจารยเ์ฉลมิ ชัยโฆษิตพพัิฒน์ มีความงดงามวจิติรอลังการ 

ไร่บุญรอด หรือ สงิหป์าร์ค แหล่ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ช ิง เ ก ษ ต ร ที่

สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ มี การปลูกพืช/ดอกไมห้ลาย

ชนดิ น่ังรถรางชมบรรยากาศ/ดอกไม ้ ถ่ายรูปสวยงาม  

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  

วัดร่องเสอืเตน้ ชมพระวหิารทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา ศลิปะประยกุตใ์ชเ้ฉดสเีป็นสน้ํีาเงนิฟ้าหลัก วัดหว้ยปลา

กัง้ ตัง้อยูบ่นเขา รายลอ้มดว้ยเนนิเขาและววิทีง่ดงาม จดุเดน่"พบโชคธรรมเจดยี"์สงู9ชัน้ทรงแหลมศลิปะจนีผสมลา้นนา 

าย็น บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัาทยีบาทา่กนั 
 

 

 

 

า้ชา    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู ้ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดี

ของ บรษัิท ฉุยฟงท ีผูผ้ลติใบชารายใหญ่ในเชยีงราย ถ่ายรูปววิ

ไร่ชาสวยๆ ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไมด้อกไม ้

ประดับเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 ไร่  ชมสวนรุกขชาตดิอยชา้งมูบ 

อยู่เป็นจุดสูงสุดของดอยตุง ชมววิพาโนรามาทีจุ่ดชมววิดอย

ชา้งมบูซึง่เป็นฐานทีต่ัง้ของฐานปฏบัิตกิาร 

าทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) 

บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทา่มกลางหบุเขาชมความงดงามของววิทวิทัศน์ ภูเขา

ทีส่วยงาม รา้นกาแฟภูผาฮี ้มวีวิของรา้นที่สวยงามมองเห็นทวิเขาที่เรียงรายเบือ้งหนา้ มมีุม

น่ังเลน่เก๋ๆ  ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆชมความงดงามววิภูเขาทีด่อยผาหม ีถ้ําหลวง 

วนอทุยานขนุน้ํานางนอน มลีักษณะเป็นภเูขาขนาดใหญ่หลายลกูเรยีงตัวสลับซับซอ้น จดุเทีย่วม ี2 

โซน โซนที่ 1 ถ้ําหลวง เป็นถ้ําหนิปูน ใหท้่านชมบริเ วณปากถ้ําที่มีศาลเจา้แม่นางนอน ชม

อนุสาวรียจ์่าแซม ผูเ้สยีสละในปฏบัิตกิาร โซนที ่2 ขุนน้ํานางนอน หรือสระขุนน้ํามรกต อสิระถ่ายภาพ เดนิทางกลับสู่เมอืง

เชยีงราย 

าย็น    บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัาทยีบาทา่กนั 

 

วนัาดนิทาง ราคาผู ชใหญ ่ ราคาาด็ก 2-6 ปี 
ไมา่สรมิาตยีง 

พกัาดีย่ว/าดนิทาง
คนาดยีว าพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

22-25 ตุลาคม  64 3,999 ไมม่รีาคาาด็ก 1,500 30 

วนัที1่    จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงราย                                                                                                                            

วนัที2่    เชยีราย - วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) - วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัหว้ยปลาก ัง้                                                                           

วนัที3่    ไรช่าฉุยฟง – ดอยตงุ สวนแมฟ้่าหลวง – สวนรกุขชาตดิอยชา้งมบู – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู – บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟ 

                ภผูาฮี ้– ดอยผาหม ี- ถ า้หลวง วนอทุยานขนุน า้นางนอน - เมอืงเชยีงราย                                                              



                             
 

า้ชา    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7)  

 เดนิทางกลับระหวา่งทางผ่านจังหวัดพะเยา เดนิทางสูก่วา๊นพะเยา วัดศรโีคมคํา ตัง้อยูอ่ยู่รมิกว๊านพะเยา เป็นทีป่ระดษิฐาน

พระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนองคใ์หญ่ทีส่ดุในลา้นนากวา๊นพะเยา เป็นแหลง่น้ําธรรมชาตทิีอ่ยูใ่จกลางเมอืง 

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

โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายาหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง
เทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยคํานึงถงึ
ผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดแูลปช องกนัการตดิา้ือ้โควดิ-19 ของารา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

าอกสารทีป่ระกอบการาดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น้ํามัน 
 คา่บรกิารคนขับรถ  
 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณรีะบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุําหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
 ชาวตา่งชาต ิชาํระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

าง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   

 

วนัที4่    เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า - กวา๊นพะเยา - กรงุเทพฯ       

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย  จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้(ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน) 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม ไมน่อ้ยกวา่14วัน / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J1เข็มไมน่อ้ยกวา่14วัน /

วัคซนีไขว/้อืน่ๆ 2เข็ม 

 ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั   

 มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิี RT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชั่วโมง 

หากไมม่เีอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่จะตอ้งกกัตวั14วนัตามระเบยีบจงัหวดั 

 

เงือ่นไขการจอง 



                             
 
าง ือ่นไขการยกาลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายาหต ุ
 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 20 ทา่น  
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อีํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


