
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 20752 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   
 ธนัวาคม   04 - 06 / 05 - 07 / 06 - 08 / 09 - 11 / 10 - 12 / 11 - 13 / 18 - 20 / 25 - 27 
 มกราคม   08 - 10 / 15 - 17 / 22 - 24 / 29 - 31 
 กมุภาพนัธ์   05 - 07 / 13 - 15 / 19 - 21 / 26 - 28 
 มีนาคม   05 - 07 / 12 - 14 / 19 - 21 / 26 - 28 
 เมษายน   02 - 04 / 04 - 06 / 05 - 07 
   

วันแรก (1) เชียงราย – ล่องเรือแม่น้้ากก – หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง –                         
ดอยผาหมี – ดอยแม่สลอง   

 
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
08.05 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 130 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงราย  
จากนั้น น าท่าน ล่องเรือแม่น้ ากก สายน้ าที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงรายสายนี้มีต้นน้ าอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเข้า

เขตไทยที่ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไปบรรจบกับแม่น้ าโขงที่บ้านสบกก เชียงแสน มีความยาวประมาณ 130 
กิโลเมตร ชมทัศนีย์ภาพที่แสนงดงามสองฝั่งริมแม่น้ ากก จนถึง ‘หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร’ (50 นาที) ตั้งอยู่ริม
แม่น้ ากก ซึ่งนอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ ม้ง ไทลื้อ และลาหู่ในละแวก
ใกล้เคียงหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรอีกด้วย  

จากนั้น เดินทางโดยรถตู้สู่ ‘วัดห้วยปลากั้ง’ (17  กม.) วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะ
เป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา มีเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ประดิษฐานภายในเจดีย์  

 
 
 
 
 
 
 
 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น   
บ่าย เดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บ้านผาหมีเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า อาศัยประมาณ 300 

กว่าครัวเรือน ดอยผาหมีถือเป็นต้นก าเนิดกาแฟต้นแรกของประเทศไทย ที่ทรงพระราชทานให้กับขาวเขาปลูกแทน
การปลูกฝิ่น โดยต้นกาแฟที่ปลูกครั้งแรก คือ พันธุ์โรบัสต้า แวะ ‘ร้านโอโซนผาหมี’ พร้อมจิบกาแฟชมวิว ธรรมชาติ
ที่ โอบรอบด้วยภู เขาเขียวขจีทุกทิศทาง จากนั้นเดินทางสู่  ‘ดอยแม่สลอง’ (70 กม.) ที่มีชุมชนชาวจีนฮ่อ                 
แห่งกองพล 93 อาศัยมานานหลายสิบปี ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่
ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล   

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 

ที่พัก : ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท    หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สอง (2)   ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองค้า - พระพุทธนวล้านตื้อ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
หลังอาหาร น าท่านสักการะ ‘พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. 

เหนือหมู่บ้านสันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ที่ถูกออกแบบก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงาม
ด้วยสถาปัตยกรรมจีน สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศาสตร์ว่าที่ บ้านสันติคีรี เป็นหมู่บ้านของอดีตทหาร
จีนคณะชาติ  

จากนั้นชม “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวังพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของ
ประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากว้างสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกันเป็นขั้นบันไดอย่างงดงามเขียวขจี จากนั้นเดินทาง
สู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่จุดชมวิว ‘สามเหลี่ยมทองค า’ เป็นบริเวณที่แม่น้ าโขง ซึ่งก้ันดินแดนระหว่างประเทศไทยและ

ลาว และแม่น้ ารวก ซึ่งก้ันดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า  
จากนั้น  น าท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวล้านตื้อ’ (จ าลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทอง

ด้วยบุศราคัม น้ าหนักถึง 69 ตัน ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ าโขง สมัยรัชกาลที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย... 

ที่พัก : นาค นครา รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 



วันทีส่าม (3)  ภูชี้ฟ้ า – ดอยผาตั้ ง – ผาบ่องประตูสยาม - วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น –              
เดินทางกลับ 

 
04.00 น าท่ าน เดิ น ท างสู่  ‘ภู ชี้ ฟ้ า ’ ยอด เขาสู งที่ สุ ด ใน เทื อ ก เขาดอยผาห ม่ น  (สู งป ระม าณ  1,628 เม ต ร )                            

ติดชายแดนไทย - ลาว ในอ าเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่าภูชี้ฟ้า ประทับใจกับ
ทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล มีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ชมวิวทะเลหมอกและ                   
พระอาทิตย์ขึ้น  

 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
หลังอาหาร น าท่านไปต่อยัง “ดอยผาตั้ง” เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วน

หนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะเป็นสันเขา        
คดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนท าให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบนจุดชมวิว ‘ผาบ่อง
ประตูสยาม’  หน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู  มีสัญลักษณ์รูปหัวใจ เป็นช่องหินขนาด
ใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ของประเทศลาวและวิวแม่น้ า โขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาด
พอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ‘วัดร่องขุ่น’ (102 กม.) ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินที่มีชื่อเสียงของ

ไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาค
มีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและ
จิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ  

จากนั้น เดินทางสู่ (15 กม.) ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง เมื่อ 80 - 100 ปีก่อน วัดร่องเสือเต้นถูกสร้างขึ้น
เนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีที่ท าบุญในหมู่บ้าน ความโดดเด่นของวันร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่อง
เสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพ้ืนบ้านชาวเชียงราย  โดยใช้โทนสีน้ าเงินฟ้าตัดกับสีทองเพ่ือสร้างความ        
โดดเด่นให้กับวิหาร โดยสีน้ าเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก 
โดยพญานาคที่อยู่หน้าวิหารได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ที่เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็ง 
เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** อาหารเย็น อิสระตามอธัยาศัย *** 
18.00 น. น าทา่นออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 136 
19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้ มัคคุเทศก์มีอ านาจตัดสินใจ  ทั้งนี้จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะ          
เป็นส าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 



ก้าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 - 2564 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 

พักห้องละ 2 - 3 ท่าน 
เด็ก 2 - 12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดียว 
เพ่ิมท่านละ 

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 

08 - 10 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
15 - 17 ม.ค. 64 11,990 11,990 11,790 11,490 2,500 
22 - 24 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
29 - 31 ม.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
05 - 07 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
13 - 15 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 
19 - 21 ก.พ. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
26 - 28 ก.พ. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 3,500 
05 - 07 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
12 - 14 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
19 - 21 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
26 - 28 มี.ค. 64 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 
02 - 04 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
04 - 06 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 
05 - 07 เม.ย. 64 13,990 13,990 13,790 13,490 2,500 

จ้านวนลูกคา้ออกเดินทางเพียง 8 ท่าน 
 
 
 
 
 

 



อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ 1 ใบ                

น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ   

3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  

5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 7,000 บาทต่อท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการท าการจอง พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน 

(ท่ีสะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มัดจ าหรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจ านวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ช าระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า  

2. กรณีที่มีการจองต่ ากว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ช าระไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ , เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับล าดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ) 

● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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