
                             

รหัสโปรแกรม : 22096 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CRFD02 โปรแกรม เชยีงราย แมสํลอง 3วัน 2คนื 

ราคาเดยีว 4,444 บาท 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ๎หญ ํ ราคาเดก็ 2-6 ป ี

ไมเํสรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ัง่/กรุ๏ป 

4-6 ธันวาคม 64 4,999 ไมํมีราคาเด็ก 1,500 8 
10-12 ธันวาคม 64 9,999 (ทารก 0-2 ปี ราคา) 1,500 8 

31 ธันวาคม64-2 มกราคม 65 (ไมํรํวมโครงการ) 9,999 1,500 1,500 8 
1-3 มกราคม 65 9,999  1,500 8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                             
 
 

 

 

 
 
04 .30น . พร๎อมกันที่ จุดนัดหมาย  ทําอากาศยานดอนเมือง 

เคาน๑เตอร๑สายการบินไทยแอร๑เอเชีย เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอย
ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวก  

01.55น.  บินลัดฟ้าสูํทําอากาศยานนานาชาติแมํฟ้าหลวง สายการ
บินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3144 

03.30น. เดินทางถึงทําอากาศยานนานาชาติแมํฟ้าหลวง รับ
สัมภาระเรียบร๎อย นําทํานขึ้นรถตู๎ปรับอากาศเดินทาง
ทํองเที่ยว 
เดินทางสูํ วัดรํองเสือเต๎น ชมพระวิหารที่มีศิลปะที่มี
ความสวยงดงามแปลกตา ศิลปะประยุกต๑ใช๎เฉดสีเป็นสีน้ํา
เงินฟ้าหลักวัดพระสิงห๑ เชียงราย ป๒จจุบันประดิษฐาน
พระพุทธสิหิงค๑ (หรือพระสิงห๑) จําลองศิลปะเชียงแสน ปาง
มารวิชัย ชนิดสําริดปิดทอง มีพระประธานในพระอุโบสถ
เป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะล๎านนาไทย มีพระเจดีย๑ เป็นพุทธ
ศิลป์แบบล๎านนาไทย 

บําย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)  
 นําทํานชมทัศนียภาพความงดงาม ณ ไรํชาฉุยฟง เป็น
แหลํงปลูกชาชั้นดี  ให๎ทํ านได๎ถํ ายรูป วิวไรํชาสวยๆ
ทํามกลางภูเขา และท๎องฟ้าสีครามที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีคาเฟ่เล็กๆ ให๎บริการนักทํองเที่ยวได๎เลือกซื้อเครื่องดื่ม
ตามอัธยาศัย  เดินทางสูํดอยแมํสลอง แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย๑ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็น
เจดีย๑ทรงล๎านนาประยุกต๑ บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวยามเย็นที่สวยจุดหนึ่งของดอยแมํสลอง จากนั้นนําทํานเข๎าที่พักแรม
บนดอยแมํสลอง 

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่พัก: แมํสลองวิลลํา Maesalong Villa หรือระดับเทียบเทํา 
 

 

 

 

 

 
เช๎า     บริการอาหารเช๎า (มื้อที่ 3) 
 นําทํานเดินทางสูํ ไรํชาวังพุตตาล ไรํชาขึ้นชื่อของดอยแมํสลอง

ตั้งอยูํทํามกลางธรรมชาติ มีคาเฟ่ที่เปิดบริการให๎นักทํองเที่ยวได๎มา
พักผํอน มีมุมนั่งเลํน ถํายรูปกับบรรยากาศสวยๆ ถ้ําหลวง วน
อุทยานขุนน้ํานางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญํหลายลูกเรียง
ตัวสลับซับซ๎อน จุดเที่ยวมี 2 โซน โซนที่ 1 ถ้ําหลวง เป็นถ้ําหินปูน ให๎

วันที1่    ทําอากาศยานดอนเมือง-ทําอากาศยานนานาชาติแมํฟ้าหลวง-วัดรํองเสือเต๎น-วัดพระสิงห๑-ไรํชาฉุยฟง-    
               ดอยแมํสลอง-พระบรมธาตุเจดีย๑ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-พักแมํสลองวิลลํา 

วันที่2    ไรํชาวังพุดตาล-ถ้ําหลวง วนอุทยานขุนน้ํานางนอน-ดอยผาฮี-้ฐานปฏิบัติการดอยช๎างมูบ-  
               ดอยตุงสวนแมํฟ้าหลวง-เมืองเชียงราย        
          



                             

ทํานชมบริเวณปากถ้ําที่มีศาลเจ๎าแมํนางนอน ชมอนุสาวรีย๑จําแซม ผู๎
เสียสละในปฏิบัติการ โซนที่ 2 ขุนน้ํานางนอน หรือสระขุนน้ํามรกต  

บําย บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  
 บ๎านผาฮ้ี หรือ ดอยผาฮ้ี เป็นหมูํบ๎านเล็กๆทํามกลางหุบเขาชม

ความงดงามของวิวทิวทัศน๑ ภูเขาที่สวยงาม ร๎านกาแฟภูผาฮี้ มีวิว
ของร๎านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน๎า มีมุมนั่งเลํน
เก๐ๆ ชมวิวห๎อยขา จิบกาแฟถํายรูปสวยๆ ชมวิวพาโนรามาที่จุด
ชมวิวดอยช๎างมูบซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการดอยช๎างมูบ เดินทางสูํ ดอยตุง ชมสวนแมํฟ้าหลวง เป็นสวนไม๎
ดอกไม๎ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไรํ จากนั้นเดินทางกลับสูํเมืองเชียงราย 

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่พัก: De Hug Hotel & Residence หรือ Work Den Hotel หรือระดับเทียบเทํา 
 

 

 

 

 

 

เช๎า     บริการอาหารเช๎า (มื้อที่ 1) 
วัดห๎วยปลากั้ง ตั้งอยูํบนเขา รายล๎อมด๎วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเดํน"พบโชคธรรมเจดีย๑"สูง4ชั้นทรงแหลมศิลปะ
จีนผสมล๎านนาไรํบุญรอด หรือ สิงห๑ปาร๑ค แหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร๑มทัวร๑ มีการปลูก
พืช/ดอกไม๎หลายชนิดอิสระถํายรูปสวยงาม สามารถนั่งรถรางชมบรรยากาศหรือชมดอกไม๎ได๎ (ทัวร๑ไมํรวมคํารถราง)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  
ชมสถาป๒ตยกรรม ความงดงามที่ วัดรํองขุํน ได๎รับการ
บูรณะโดยอาจารย๑เฉลิมชัย จิตรกรชาวเชียงราย ผู๎เป็นศิลปิน
แหํงชาติ สถาป๒ตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด๎วยลวดลาย
อํอนช๎อยประณีต อุโบสถสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ประดับประดา
ด๎วยชํอฟ้าใบระกาอยํางวิจิตร  อลังการตาม เป็นเชิงชั้น
ลดหลั่นกันลงมาหน๎าบันประดับด๎วยพญานาคและติดกระจก
ระยิบระยับ ซึ่งได๎กลายเป็นเอกลักษณ๑ที่จดจําของนักทํองเที่ยว 
เรียวกังคาเฟ่ (Ryokan Cafe) คาเฟ่ชิคๆสไตล๑ญ่ีปุ่น ให๎
ทํานอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม ถํายภาพสวยงามตามอัธยาศัย นําทํานเลือกซื้อของฝากที่ร๎านของฝากตามอัธยาศัย 
ถึงเวลาสมควรนําทํานเดินทางสูํทําอากาศยานนานาชาติแมํฟ้าหลวง เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง 

13.25น. บินลัดฟ้าสูํ ทําอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3210 
14.45น. เดินทางถึงทําอากาศยานดอนเมืองพร๎อมความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่3    วัดห๎วยปลากั้ง-สิงห๑ปาร๑ค-วัดรํองขุํน-เรียวกังคาเฟ-่ร๎านของฝาก-ทําอากาศยานนานาชาติแมํฟา้หลวง- 
               ทําอากาศยานดอนเมือง 



                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทัวร๑สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได๎ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การ
เดินทางชํวงเทศกาลหรือวันหยุดตํางๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต๎น 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-14 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิกํอนเดินทาง 
 ฉีดพํนฆําเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห๎องพัก 
 โต๏ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว๎นระยะหําง ใช๎ช๎อนกลาง (Social Distancing) 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพรํระบาดของโควิด-14  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสํงพร๎อมพร๎อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการได๎รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-14 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-14 

อัตราบริการนี้รวม 
 คําต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร๎อมคําภาษีสนามบินรายการทัวร๑ข๎างต๎น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คํารถ คําน้ํามัน และคําบริการคนขับรถ  
 คําทิปไกด๑ 
 คําที่พัก 2คืน ห๎องละ 2-3 ทํานตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา 

- กรณีห๎องพักคูํแบบ TWN เต็ม หรือไมํมี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห๎อง DBL 
มาแล๎วห๎องเต็มหรือไมํมีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
- กรณีห๎องพัก 3 ทําน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยูํกับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 
- ชื่อโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5 วันกํอนวันเดินทาง 

 คําอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม คําเข๎าชม ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร๑ข๎างต๎น 
 คําธรรมเนียมเข๎าชมตามรายการที่ระบุสําหรับนักทํองเที่ยวไทย 
 ภาษีมูลคําเพิ่ม 2% 
 เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คําประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม๑วงเงิน 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัททําไว๎ ทั้งนี้ยํอมอยูํในข๎อจํากัดที่มีการตกลงไว๎กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต๎องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง

หมายเหตุสําคัญ: ผู๎เดินทางเข๎าจังหวัดเชียงราย  จะต๎องแสดงเอกสารอยํางใดอยํางหนึ่ง ดังตํอไปนี้   
 ต๎องเป็นผู๎ที่ได๎รับวัคซีนดังตํอไปนี้ (ไมํน๎อยกวํา 14 วัน) 
Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 1เข็ม ไมํน๎อยกวํา14วัน / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม/J&J1เข็มไมํ
น๎อยกวํา14วัน /วัคซีนไขว๎อื่นๆ 2เข็ม 
หรือ  ผู๎เคยติดเชื้อโควิด-14 ต๎องหายจากอาการป่วยมาแล๎วไมํเกิน 40วัน  โดยใช๎ใบรับรองแพทย๑ 
หรือ  มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงยาบาลหรือ
แล็บที่รับรองไมํเกิน22ชั่วโมงกํอนเดินทาง 
*อายุตํ่ากวํา13ปีต๎องแสดงผลตรวจเทํานั้น*  หากไมํมีเอกสารอยํางใดอยํางหนึ่งจะต๎องกักตัว14วันตามระเบียบจังหวัด 

เงื่อนไขการจอง 



                             

ทางการแพทย๑ จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ไมํรวมประกันสุขภาพ ทํานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได๎จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

อัตรานี้ไมํรวม 
 คํามินิบาร๑ในห๎องพัก และคําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําโทรศัพท๑ คําซักรีด เป็นต๎น 
 คําใช๎จํายและคําอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
 คําประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตสํวนตัว และประกันสุขภาพ 
 คําอาหารสําหรับทํานที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม โปรดติดตํอบริษัททัวร๑ 
 อัตราคําบริการไมํรวมคําน้ําหนักสัมภาระโหลดใต๎ท๎องเครื่อง ผู๎โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได๎ไมํเกินทํานละ 

2 กิโลกรัม หากต๎องการซื้อน้ําหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดตํอบริษัททัวร๑ 
 เงื่อนไขการจอง 

มัดจําทํานละ 3,000 บาท/ทําน และชําระเงินคําทัวร๑สํวนที่เหลือกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 20 วัน 
(การไมํชําระเงินคํามัดจํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 กรณีลูกค๎าใช๎สิทธิ์ทัวร๑เที่ยวไทย 
 - การจองทัวร๑ที่สมบูรณ๑ ทํานต๎องชําระคําทัวร๑เต็มจํานวน 10% ผํานแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค๑" 

เมื่อจองทัวร๑แล๎วไมํสามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได๎ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการ
ทัวร๑เที่ยวไทยกําหนด 
กรณีลูกค๎าไมํใช๎สิทธิ์ทัวร๑เที่ยวไทย 
•ยกเลิกกํอนการเดินทางต้ังแตํ 30 วันขึ้นไป คืนเงินคําทัวร๑โดยหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง 
•ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-24 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค๎าชําระมา และเก็บคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง(ถ๎ามี) 
•ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร๑ โดยไมํใชํความผิดของบริษัททัวร๑ คืนเงินคําทัวร๑โดยหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง(ถ๎ามี) 
*คําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคําใช๎จํายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร๑นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไมํอาจแก๎ไขได๎ 
 บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ๑ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การลําช๎าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท๎วง คําสั่งของเจ๎าหน๎าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยูํนอเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษัท หรือคําใชํจํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย การถูกทําร๎าย 

การสูญหาย ความลําช๎า หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ 
 มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเทํานั้น 
 ราคาดังกลําวข๎างต๎นสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูํตามสภาวะคําเงินบาทและคําน้ํามันที่ไมํ

คงที่ การปรับราคาคําโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว๎ 
 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดใช๎บริการใดบริการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํ

สามารถเรียกร๎องคําบริการคืนได๎ ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



                             
 

 


