
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..แอ่วเมืองเหนือ เยือนถ่ินลา้นนา.. 

เชียงใหม่ - เชียงราย 5 วนั 2 คืน ( โดยรถต ู ้) 

วนัท่ี 1 กรงุเทพ – เชียงราย 

18.00 น. :  พบกนั ณ จดุนดัหมาย ถนน วิภาวดีรังสิต โดยมทีีมงาน บ๊ิก เวิลด ์ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความสะดวก  

และตอ้นรับทา่น พรอ้มดว้ยมคัคเุทศกท์ี่ช านาญ คอยแนะน าเสน้ทางและขอ้มลู  

หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดัเชยีงราย 

วนัท่ี 2เชียงราย - ดอยตงุ - พระต าหนกัดอยตงุ - สวนแม่ฟ้าหลวง - ตลาดแม่สาย 

เชา้  :   น าทา่นเดินทางถึงจงัหวดัเชยีงราย 

หลงัจากนัน้ น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

น าทา่นขึน้ชมความสวยงามของดอยตงุกราบสกัการะพระบรมฉายาลกัษณข์องสมเด็จย่า ณ “พระ

ต าหนกัดอยตงุ” ซ่ึงตัง้อยู่บริเวณสนัเขาของเทือกดอยนางนอนถัดไปทางทิศเหนือของพระต าหนกั

ดอยตงุจะพบ “สวนแมฟ้่าหลวง” หรือ “สวนดอยตงุ” เป็นสวนไมด้อกไมห้ลากสีสนั กวา้งไกลสดุ

ลกูหลูกูตา บนพ้ืนที่ 25 ไร่ หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูแ่มส่าย 

เที่ยง : น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

หลงัจากนัน้ชอ้ปป้ิงที่ ตลาดแมส่ายเป็นตลาดที่มชีือ่เสียงและดึงดดูนกัทอ่งเที่ยวตา่งๆมาหลายสิบปี 

ตลาดแห่งนีเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในภาคเหนอื 

สินคา้นา่สนใจที่นา่ซ้ือกลบัส าหรับที่นัน่ก็คือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิสร์าคาถกู โทรศัพทม์อืถือ 

โนต้บุ๊ก เคร่ืองเสียงขนบขบเค้ียว เมล็ดทานตะวนั เกาลดั บ๊วย หรือของที่ระลึกมากมาย ไมว่า่จะ

เป็นอญัมณี เคร่ืองประดบั พวงกญุแจกระจกุกระจิก 



( *อิสระใหท้่าน เดินทางขา้มไปชอ้ปป้ิงเพ่ิมเติม ท่ีตลาดท่าข้ีเหล็ก ฝ่ังพมา่ ตามอธัยาศยั) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก เพ่ือเปลี่ยนชดุเป็นสไตลห์นุม่สาวลา้นนา ตามอธัยาศัย 

ค า่ :   น าท่านรบัประทานอาหารเย็นแบบตน้ต ารบัขนัโตก ณ รา้นดงัค ู่เมืองเชียงราย “โตกตอง” 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรมระดบั 4ดาว 

วนัท่ี 3เชียงราย –วดัรอ่งข ุน่ – เชียงใหม่ – พระธาตดุอยสเุทพ - ไนทบ์ารซ์าร ์- เชียงใหม ่

เชา้ :  น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้ น าเดินทางชมความสวยงามของ วดัรอ่งข ุน่ออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลิมชยั 

โฆษิตพิพฒัน ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ซ่ึงมคีวามปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืน

เมอืงสวรรคท์ี่มนษุยส์มัผสัไดโ้ดยไดร้ับแรงบันดาลใจในการสรา้งมาจาก 3 สิ่งคือ ชาติคือตัง้ใจท างาน

ศิลปะเพ่ือเป็นสมบัติของแผน่ดินศาสนาอทุิศตนเพ่ือพระพทุธศาสนา และ พระมหากษตัรยิเ์นือ่งดว้ย

ความตื้นตนัและส านกึในพระมหากรณุาธิคณุ หลงัจากนัน้ เดินทางสูจ่งัหวดัเชยีงใหม ่

เที่ยง :  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามรอยมิชลิน ณ รา้นดงั “ขา้วซอย นิมมาน”  

เพ่ือน าทา่นเดินทางขึน้ชม และสกัการะ พระธาตดุอยสเุทพเจดียท์รงเชยีงแสน ฐานสงูย่อมมุระฆงั 

ทรงแปดเหลี่ยมปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชัน้ อายมุากกวา่ 500 ปี เพ่ือเป็นสิริมงคลแกช่วิีต  

ที่บริเวณลานวดั เป็นจดุชมวิว มองเห็นเมอืงเชยีงใหมแ่ละสนามบินเชยีงใหมไ่ดอ้ย่างชดัเจน 

หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูต่วัเมอืง เชยีงใหม ่อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที่ เชียงใหมไ่นทบ์าซาร ์เป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิงกลางคืนที่มชีือ่เสียงของเชยีงใหมแ่ละมมีานานหลายปีแลว้ ที่นีม่ขีายสินคา้หลากหลาย

ตลอดสองขา้งทาง เชน่ สินคา้พ้ืนเมอืง เสื้อผา้ เคร่ืองเงนิ ภาพวาด รองเทา้ ผา้ กระเป๋าเดินทาง ของที่

ระลึก สว่นของกินมรีา้นอาหารนานาชาติมากมาย มศีนูยอ์าหาร มลีานเบียร ์มลีานงานแสดง 

ค า่ :    น าท่านรบัประทานอาหารค ่าแบบตน้ต ารบัพ้ืนเมือง ณ รา้นช่ือดงั “ผาลาด ตะวนัรอน” 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรมระดบั 4ดาว 

วนัท่ี 4เชียงใหม–่ดอยอินทนนท ์- หม ู่บา้นถวาย - ชอ้ปป้ิงของฝาก - กรงุเทพฯ 

เชา้  :   น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่“ดอยอินทนนท”์ ยอดเขาที่สงูที่สดุในประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึง่แลนด์

มารค์ส าคัญในจงัหวดัเชยีงใหม ่ทา่นสามารถทอ่งเที่ยวไปกบัสถานที่สวยงามมากมาย ไมว่า่จะเป็น  

ก่ิวแมป่าน ชว่งแรกผา่นป่าดิบเขา มสีะพานไมข้า้มล าธาร จากนัน้ก็จะทะลสุนัก่ิวแมป่านที่เป็นทุง่หญา้ 

เดินไปอีกนดิจะพบดงกหุลาบพันปีที่ราวตน้เดือน ม. ค. – ก.พ.จะออกดอกสีแดงพราวไปทัง้ตน้ยอด

ดอยอินทนนท ์จากก่ิวแมป่านนัง่รถขึน้บนยอดดอยอินทนนท ์บริเวณยอดดอยเรียกวา่อา่งกาหลวง 

เนือ่งจากมแีอง่น า้ขนาดใหญ่ที่มนี า้ขงัตลอดปีและมหิีนกอ้นใหญ่รปูทรงเหมอืนกาตัง้อยู่เดินขึน้ไปซักพัก

จะเจอป้าย “สงุสดูแดนสยาม”ถัดไปเป็นเจดียบ์รรจพุระอฐิัของเจา้อินทวีชิชยานนท ์เจา้ผูค้รอง

นครเชยีงใหมแ่ละเป็นที่มาของดอยอินทนนทพ์ระมหาธาตนุภเมทนีดลและพระมหาธาตนุพภพภมิู

สิร ิเมือ่ขึน้มาแลว้จะพบกบัสองเจดียซ่ึ์งทัง้สองเจดียบ์รรจพุระบรมสารีริกธาตบุนยอดปลี บริเวณรอบ

พระมหาธาตทุัง้สองตกแตง่จดัสวนอย่างงดงาม เป็นจดุทิวทศันช์มทะเลหมอกในชว่งเชา้สถานีเกษตร

หลวงอินทนนทเ์ป็นสถานเีกษตรหลวงเพ่ือสง่เสริมใหช้าวไทยภเูขาเพาะปลกูพืชเมอืงหนาวจนสรา้ง

รายไดเ้ป็นอย่างดี ปัจจบุันทางสถานเีกษตรหลวงฯไดน้ าเอาปลาเทราตเ์รนโบวแ์ละปลาสเตอเจียนซ่ึง

เป็นปลาในเขตหนาวเขา้มาเลี้ยงเพาะพันธุภ์ายในสถานเีกษตรหลวงฯ ยังจดัสวนแสดงไมด้อกและพืช

เมอืงหนาวอย่างสวยงาม ที่หา้มพลาดคือสวนสิริภมูเิป็นแหลง่รวบรวมพันธุเ์ฟินทัง้ของไทยและ

ตา่งประเทศ ไมด้อก และพืชกินแมลง และ ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงขนุวางภายในโครงการมี

เสน้ทางดอกไมร้ะยะทางประมาณ 1 กม. ชืน่ชมทิวตน้นางพญาเสือโครง่ (ดอกซากรุะเมืองไทย)ที่

สาดสีชมพสูะพรัง่ราวเดือน ม.ค. – ก.พ. ดื่มด า่กบัฉากสีชมพหูวานซ่ึงตดักบัฟ้าสีคราม 

เที่ยง :  รบัประทานอาหารกลางวนั บนสงูสดุแดนสยาม ณ ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง ดอยอินทนนท ์

 หลงัจากนัน้ น าทา่นสู ่หม ูบ่า้นถวาย หม ูบ่า้นหตัถกรรมไมแ้กะสลกั ถือวา่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวทาง

วฒันธรรมที่ขึน้ชือ่ที่สดุแห่งหนึง่ของจงัหวดัเชยีงใหม่ พบกบั งานหัตถศิลป์ที่โดดเดน่ เชน่ งาน

แกะสลกัไม,้ งานเดินเสน้-แตง่ลาย, งานลงรัก-ปิดทอง, แอนติค,เคร่ืองเงนิ, เคร่ืองเขนิ, ผา้ทอ, 



เคร่ืองจกัรสาน และเคร่ืองป้ันดินเผา หลงัจากนัน้ อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงซ้ือของฝาก ณ รา้นของฝาก

เชียงใหมว่นสันนัท ์ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบักรงุเทพ 

ค า่ : น าท่านรบัประทานอาหารเย็นณ หอ้งอาหารของโรงแรม เวียงละคอร ล าปาง 

วนัท่ี 5เชียงใหม่ – กรงุเทพฯ 

เชา้ : ถึงกรงุเทพ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัความประทบัใจไมร่ ูล้ืม 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ช่วงเวลา

เดินทาง 

จ านวน ราคาต่อท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง นอนเด่ียวเพ่ิม 

18 – 22 พ.ย. 

63 

8ท่าน 7,900 7,900 7,700 1,800 

9 –13 ธ.ค. 63 8ท่าน 7,900 7,900 7,700 1,800 

30ธ.ค.–3ม.ค.

64 

8ท่าน  8,900 8,900 8,700 2,500 

   

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

1. ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ที่นัง่ ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ระดบั4 ดาว หรือ เทียบเทา่ ตามที่ระบใุนรายการ 

3. ค่าอาหาร ตาที่ระบใุนรายการ 

4. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน (ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการ 

6. ค่ามคัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกและบริการ 1 ทา่น ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง (คุม้ครองวงเงนิทา่นละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงนิไมเ่กิน ทา่นละ 

50,000.-บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืและไมไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร ์อาทิเชน่ ค่าซักรีดเสือ้ผา้ , ค่าเคร่ืองดิ่มที่สัง่เพ่ิมตา่งหาก , ค่า

มนิบิารภ์ายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

2. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิเชน่ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

3. ค่าทิปมคัเุทศก ์และ พนกังานขบัรถ 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จา่ย 3% 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่  

1.การจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์ส าหรับการออกใบแจง้หนี ้และใบรับเงนิของทา่น และ ท า

การช าระค่ามดัจาทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจอง ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร  

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองที่นัง่บนรถจะสมบรูณ ์ก็ตอ่เมือ่มีการ วางเงนิมดัจา เขา้มาที่บริษทัฯ เพ่ือเป็นการยืนยันการ จอง

ทวัร ์จึงจะถือวา่ไดท้าการจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์ที่นัง่จะไมถ่กูตดั  

3.กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจาตวัประชาชน หรือสาเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 15 วนั เพ่ือใชส้าหรับ

การใสช่ือ่ตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง  

4.การช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรณุาช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั เป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากบริษทัฯตอ้งส ารอง คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ ทา่นยกเลิก ทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ และไม่

สามารถเรียกรอ้งเงนิค่ามดัจาคืนได ้ 

การยกเลิกการเดินทาง 

1.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯจะคืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ทางบริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจาทวัร ์ 

3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วันกอ่นการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ้า่ย เต็มจานวนของราคาทวัร ์ 

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทวัรต์ามที่กาหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจาทวัรท์ัง้หมด  



 

 

 

หมายเหต ุกรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต ุ 

1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดินทางไมถึ่งตามที่กาหนด

ไว ้( รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น ) 

2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมกีารปรับราคาค่า

น า้มนัและภาษนี า้มนั  

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพ่ือ ใหเ้ป็นไป

ตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นีโ้ดยคานงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุ

สดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของมคัคเุทศกห์รือหัวหนา้ทัวร ์ 

4.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรือจากอบุัติเหตตุา่งๆ  

5.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มคี่า อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้เดินทาง

,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิ้น  

7.เมือ่ทา่นตกลงชาระค่ามดัจาหรือชาระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

และขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้  

ส่ิงท่ีควรน าติดตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุที่สวมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ที่สวมใสส่บาย  

2.กลอ้งถ่ายรปู,โทรศัพทม์อืถือ,แบตส ารอง,ที่ชารต์โทรศัพท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,เสื้อกนัฝน  

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพสูระผม,ครีมตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ี่มกีารคา้งคืน) 
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