
                             

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22215 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

 
 

 
07.00น. นัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบนิแอร์

เอเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ  
09.45น. บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงสายการบิน

AirAsia เทีย่วบนิที ่FD4406 
11.15น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรียบรอ้ย 

ไกด์ ร อต อ้น รั บท่ า น ขึ้น ร ถ ตู ป้ รั บอ ากาศท่ อ ง เ ที่ย วชม

สถาปัตยกรรม ความงดงามวัดร่องขุน่ ไดรั้บการบรูณะโดยอ.เฉลมิ
ชัย จติรกรชาวเชยีงราย ชมสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีต 
อุโบสถสขีาวบรสิุทธิส์ะอาด ประดับประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอย่างวจิติร เทีย่วชมววิดอยชา้ง 

สามารถมองเห็นววิมุมสงูของแนวภูเขานอ้ยใหญ่ไดอ้ย่างสวยงาม แวะจุดชมววิอ่างเก็บน ้าแม่

สรวย ชมววิทวิทัศน์ไดแ้บบพาโนราม่า แวะจุดชมววิ หลัก กม.ที ่5+475 บรเิวณบา้นแสนเจรญิ 

เป็นเนนิขนาดกวา้ง สามารถมองเห็นทวิทัศน์รอบดา้น มรีา้นคา้ชาวเขาเผ่าอาขา่ขายสนิคา้เกษตร 
จ าหน่ายกาแฟสด สองขา้งทางมทีวิทศัน์งดงาม เลอืกซือ้จบิกาแฟดอยชา้งทีร่า้นกาแฟดอยชา้ง 

แวะYayo Cafe ตัง้อยู่ในพื้นทีห่มู่บา้นดอยชา้งซึง่เป็นหนึ่งในแหล่งพื้นทีเ่พาะปลูกกาแฟอารา

บกิา้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุในประเทศไทย 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)อาหารอาขา่ 
ชมทศันยีภาพความงดงามตามเสน้ทางผา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชยีงราย  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) หลงัอาหารเย็นน าทา่นเขา้ทีพั่กแรม ทีพ่กั: หรอื Work Den Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 

 

วนัที1่    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง-วดัรอ่งขุน่-ดอยชา้ง-ชมววิอา่งเก็บน า้แมส่รวย-จดุชมววิกม.5+475- 

                 รา้นกาแฟดอยชา้ง-Yayo Cafe'-เมอืงเชยีงราย  



                             
 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) เดนิทางสู ่ดอยตงุ ชมสวนแม่ฟ้า

หลวง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาวชมววิพาโนรามาที่

จดุชมววิดอยชา้งมบูซึง่เป็นทีต่ัง้ของฐานปฏบิัตกิารดอยชา้งมูบ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้เป็น

หมู่บา้นเล็กๆท่ามกลางหุบเขาชมความงดงามของววิทวิทัศน ์
ภูเขาที่สวยงาม รา้นกาแฟภูผาฮี้ มีว ิวของรา้นที่สวยงาม

มองเห็นทวิเขาทีเ่รยีงรายเบือ้งหนา้ ชมววิจบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆ
ชมความงดงามววิภูเขาทีด่อยผาหม ีสวนคณุปู่  Life Museum รา้นกาแฟเล็กๆในหุบเขาอยู่ระหวา่ง

ผาฮีแ้ละผาหม ีเป็นคาเฟ่ทีม่ีความเขยีว ชุม่ฉ ่า สายหมอกคลอเคลา้ ถ ้าหลวง วนอุทยานขุนน ้านาง

นอน มลีักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลกูเรยีงตัวสลับซับซอ้น จุดเทีย่วม ี2 โซน โซนที ่1 ถ ้าหลวง 
เป็นถ ้าหินปูน ใหท้่านชมบริเวณปากถ ้าที่มีศาลเจา้แม่นางนอน ชมอนุสาวรีย์จ่าแซม ผูเ้สยีสละใน

ปฏบิตักิาร โซนที ่2 ขนุน ้านางนอน หรอืสระขนุน ้ามรกต อสิระถา่ยภาพ เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเชยีงราย 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) ทีพ่กั: Work Den Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

เดนิทางสู่วัดร่องเสือเตน้ ชมพระวหิารที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงาม

แปลกตา ศลิปะประยุกตใ์ชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้าหลัก ท่องเทีย่ว ดอยแม่

สลอง ในชว่งฤดูหนาวจะมนัีกท่องเทีย่วมาเทีย่วชมสัมผัสความหนาวเย็น
บนดอยแม่สลองจ านวนมาก ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ ชมความงดงาม

ของ พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรีี เป็นเจดยีท์รงลา้นนา

ประยกุต ์บรเิวณนีถ้อืเป็นจดุชมววิยามเย็นทีส่วยจดุหนึง่ของดอยแม่สลอง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)อาหารยนูนาน 
ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึน้ชือ่ของดอยแม่สลองตัง้อยู่ทา่มกลางธรรมชาต ิมคีาเฟ่ทีเ่ปิดบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้าพักผ่อน มี

มมุน่ังเลน่ ถา่ยรูปกบับรรยากาศสวยๆ น าทา่นเลอืกซือ้ของฝากทีร่า้นของฝากตามอธัยาศยั 

ถงึเวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เพือ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทาง 

19.05น. บนิลดัฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD4405 

20.35น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูพิรอ้มความประทบัใจ  
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

10-12 ธันวาคม 64 6,999  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา) 

1,500 

1,500 15 

17-19 ธันวาคม 64 5,999 1,500 15 

1-3 มกราคม 65  7,999 1,500 15 

14-16 มกราคม 65 5,999 1,500 15 

11-13 กมุภาพันธ ์65 5,999 1,500 15 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

 

วนัที2่   ดอยตงุ สวนแมฟ้่าหลวง-ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู-ผาฮี ้รา้นกาแฟภผูาฮี-้ผาหม-ีสวนคณุปู่  Life Museum-ถ า้หลวง  

                วนอทุยานขนุน า้นางนอน-เมอืงเชยีงราย        
          

วนัที3่    วดัรอ่งเสอืเตน้-ดอยแมส่ลอง-พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี-ีไรช่าวงัพดุตาล-รา้นของฝาก- 

                 ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย  จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จดุเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดัปลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้  

 ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ 

Sinovac 2เข็ม  / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม / Moderna 2เข็ม /Pfizer2เข็ม /สปตุนกิ ว2ีเขม็/ J&J1เข็ม /วคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม 

หรอื  มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จากโรงยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรองไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

หรอื  ผูเ้คยตดิเชือ้โควดิ-19 ตอ้งหายจากอาการป่วยมาแลว้ไมเ่กนิ 90วนั  โดยใชใ้บรบัรองแพทย ์

*อายตุ า่กวา่18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเทา่น ัน้*  หากไมม่เีอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่จะตอ้งกกัตวั14วนัตามระเบยีบจงัหวดั 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 



                             
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่บรกิารคนขับรถ  

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง หากตอ้งการซือ้เพิม่ (15กโิลกรัมเพิ่ม520บาท/เทีย่ว)โปรดตดิต่อบริษัททัวร์แจง้

ความประสงคก์อ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย10วนั ราคาน ้าหนักอาจมปีรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับสายการบนิ 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 ทา่น  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 วันที่ 3 



                             

 


