
 

 

 

 

โปรแกรมเชียงราย ดอยตุง ผาฮ้ี ถ้ำหลวง 3 วัน 2 คืน พักเมืองเชียงราย 2 คืน  

ราคาเริ่มต้น 5,555 บาท เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 64 เดินทางโดยสายการบิน Nok Air(DD) 

 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
 

ที่นั่ง 
 

6-8,15-17,29-31 ตุลาคม 64 

 

5,555 
ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา 

2,200 บาท 

 

1,500 

 

8 

5-7,18-20,26-28 พฤศจกิายน64 5,888 1,500 8 

10.00 น   พร้อมกันที่จดุนัดหมาย  ท่าอากาศย่านดอนเมอืง เคานเ์ตอร์สายการบิน  Nok Air (DD) 

14..25 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) เท่ียวบิน DD 108 DMK-CEI(13.10-14.25)/DD104 14.15-15.40 เดินทาง

ถึง ท่าอากาศยานานาชาติแม่ฟ้าหลวง นำท่านเดนิทางสู่ วัดห้วยปลากัง้จุดเด่นของวัดนี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย ์และเดินทางสู ่วัดร่องเสือเตน้ ชม

ศิลปะประยุกตท์ี่เปน็เอกลักษณ์ใชเ้ฉดสีเปน็สนี้ำเงนิฟ้าบริการอาหารเยน็ (มื้อที1่) 
นำท่าเดนิทางเข้าที่พัก: Work Den Chiang Rai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 

เช้า  อาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที2่) ท่านเดินทางสู ่ ไร่ชาฉยุฟง เปน็แหล่งปลูกชาชั้นดี จากนัน้เดนิทางสู ่ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน มลีักษณะเป็น

ภูเขาขนาดใหญ่เรียงตัวสลบัซับซ้อน 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที3่)นำท่านเดนิทางสู่ บ้านผาฮี ้หรือ ดอยผาฮี ้ดืม่ด่ำบรรยากาศ ณ ผาฮี้คอฟฟ่ี นำท่านชมวิวพาโนรามาที่จดุชมวิวดอย

ช้างมบูซ่ึงเปน็ฐานทีต่ั้งของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบนำท่านเดินทางสู่พระตำหนักดอยตุงชมสวนแมฟ้่าหลวงหรือสวนดอยตุงเปน็สวนไมเ้มือง

หนาว 
เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)   เดินทางเข้า  ที่พัก: Work Den Chiang Rai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากนั 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที5่) นำท่านเดนิทางสู ่ เรียวกังคาเฟ่ (Ryokan Cafe) คาเฟ่ชิคๆสไตล์ญี่ปุ่นในเชียงราย เดินทางมุ่งสู่วัดร่องขุ่นเป็นงานศิลปะ 

เต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่6)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามและแวะซื้อของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง 

มุ่งหน้าสู่สนามบินโดยสายการบิน NOK AIR(DD) เที่ยวบิน DD113CEI-DMK(18.25-19.40)/DD107 19.00-20.20 เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิ

ภาพ 
 

 
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

       

 

     

หมายเหตสุ าคญั   ผ ูเ้ดินทางเขา้จงัหวดัเชียงราย  ผ ูเ้ดินทางตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี  ต้องเป็นผ ูท่ี้ไดร้บัวคัซีน (ไม่นอ้ยกว่า 14 วัน) 

Sinovac  2 เข็ม   Sinopharm 2 เข็ม  Astrazeneca 1 เข็ม   Moderna 2 เข็ม   Pfizer 2 เข็ม     J&J 1 เข็ม  

 วคัซีนไขว/้อ่ืนๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)  

มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดย  RT-PCR หรือ Antigen test (ATK)  ไม่เกิน 72 ชัว่โมง 

**อาจมีการตรวจหาเชื้อท่ีปลายทาง 

 

 

   

       



• ตรวจวัดอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 
• ค่าทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
• กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไม่มทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟูกนอนขึน้อยู่กับโรงแรมนัน้ๆ 
• ชือ่โรงแรมทีพั่ก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดนิทาง 
• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้น้ี

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
• น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการบนิมกีาร

ปรับเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 
• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ  
• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหตุ 
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ท่าน ( กรณี 6 ท่าน ไม่มไีกด)์ (กรณี 4 ท่าน มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

เงื่อนไขการจอง 



• บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ
การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ
ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


