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05.00น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สาย
การบนิไทยแอร์เอเชยี เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 
06.55น. บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงสายการบิน

AirAsia เทีย่วบนิที ่FD3199 
08.30น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรียบรอ้ย 

ไกดร์อตอ้นรับท่านดา้นนอก น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศท่องเที่ยว
เทีย่วชมววิดอยชา้งสามารถมองเห็นววิมุมสงูของแนวภูเขา
นอ้ยใหญ่ไดอ้ย่างสวยงาม แวะจุดชมววิอ่างเก็บน ้าแม่สรวย 

ชมววิทวิทัศน์ไดแ้บบพาโนราม่าอย่างสวยงาม แวะจุดชมววิ 

หลัก กม.ที ่5+475 บรเิวณบา้นแสนเจรญิ เป็นเนนิขนาดกวา้ง 

สามารถมองเห็นทวิทัศน์รอบดา้น มีรา้นคา้ชาวเขาเผ่าอาข่า
ขายสนิคา้เกษตร จ าหน่ายกาแฟสด สองขา้งทางมีทิวทัศน์
งดงาม แวะAkha Farmville แลนดม์าร์คใหม่ แม่สรวย เป็น

ฟาร์มนอ้งแกะ ท่ามกลางทุ่งหญา้สเีขยีวบนววิเขาสูงสวยงาม 
(รวมคา่เขา้ชมแลว้) แวะYayo Café รา้นคาเฟ่ววิสวยบนดอยชา้ง อสิระใหท้่านจบิกาแฟยลทวิทัศน์ 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) อาหารอาขา่ 
ชมทัศนียภาพความงดงามของดอยแมม่อญ มองทะเลภเูขาทีส่ลับซบัซอ้นสมัผัสอากาศเย็น น าทา่นเช็กอนิสวนไฮเดรนเยยีซงั จุด

ถา่ยรูปแหง่ใหม ่ชมววิทวิทัศนส์วยๆทัศนียภาพทีง่ดงามแบบ360องศา (รวมคา่บ ารุงสถานทีแ่ลว้) เดนิทางสูเ่มอืงเชยีงราย  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) หลังอาหารเย็นน าทา่นเขา้ทีพ่ักแรม ทีพ่กั: Work Den Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) เดนิทางสู ่ดอยแมส่ลอง ในชว่งฤดู

หนาวสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลอง นอกจากนี้จะมีตน้

พญาเสือโคร่งที่ข ึน้อยู่รมิถนนออกดอกสวยงาม (ดอกซากุระ/

ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเพียงปีละครั ้ง การบานขึ้นอยู่กับ

ธรรมชาตแิละสภาพอากาศ) ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึน้ชือ่ของ

ดอยแม่สลองตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิมีคาเฟ่ที่เปิดบรกิารให ้

นักท่องเทีย่วไดม้าพักผ่อน มมีุมน่ังเล่น ถ่ายรูปสวยๆ  แวะชม

ความงดงามของ พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสันตคิรี ี

เป็นเจดีย์ทรงลา้นนาประยุกต์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่ง

ของดอยแม่สลอง  แม่สลอง101กรนีท ีอสิระใหท้่านเลอืกซือ้

ของฝากชมววิไร่ชา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ชมววิพาโนรามาทีจุ่ดชมววิดอย

ชา้งมูบซึง่เป็นที่ตัง้ของฐานปฏบัิตกิารดอยชา้งมูบ บา้นผาฮี้ 

หรือ ดอยผาฮี ้เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ามกลางหุบเขาชมความงดงามของววิทวิทัศน์ ภูเขาที่สวยงาม 
รา้นกาแฟภูผาฮี ้มวีวิของรา้นทีส่วยงามมองเห็นทวิเขาทีเ่รยีงรายเบือ้งหนา้ ชมววิจบิกาแฟถ่ายรูป
สวยๆชมความงดงามววิภูเขาที่สวนคุณปู่  Life Museum คาเฟ่ดอยผาหมี รา้นกาแฟเล็กๆในหุบ

เขาอยู่ระหว่างผาฮีแ้ละผาหม ีเป็นคาเฟ่ที่มีความเขยีว ชุ่มฉ ่า สายหมอกคลอเคลา้ ถ ้าหลวง วน

อุทยานขุนน ้านางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวสลับซับซอ้น จุดเที่ยวมี 2 

โซน โซนที ่1 ถ ้าหลวง เป็นถ ้าหนิปนู ใหท้า่นชมบรเิวณปากถ ้าทีม่ศีาลเจา้แมน่างนอน ชมอนุสาวรยี์
จ่าแซม ผูเ้สียสละในปฏิบัติการ โซนที่ 2 ขุนน ้านางนอน หรือสระขุนน ้ามรกต อิสระถ่ายภาพ 

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

 

 
 

วนัที2่   ดอยแมส่ลอง-ไรช่าวงัพุดตาล-พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี-ีแมส่ลอง101กรนีท-ีฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ- 

                ผาฮี ้รา้นกาแฟภูผาฮี-้สวนคณุปู่  Life Museum คาเฟ่ผาหม-ีถ า้หลวง วนอุทยานขนุน า้นางนอน-เมอืงเชยีงราย        
          

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง-ดอยชา้ง-จุดชมววิอา่งเก็บน า้แมส่รวย-จุดชมววิ กม.5+475- 

                Akha Farmville -Yayo Café-ไฮเดรนเยยีซงั แมม่อญ-เมอืงเชยีงราย  



                             
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) เดนิทาง

สูวั่ดร่องเสอืเตน้ ชมพระวหิารทีม่ศีลิปะ
ที่ มี ค ว า ม ส ว ย ง ด ง า ม แ ป ล ก ต า 

ศลิปะประยุกตใ์ชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้า
หลัก ชมสถาปัตยกรรม ความงดงาม

ที่ วัดร่องขุ่น  ได ร้ับการบู รณะโดย

อาจารยเ์ฉลมิชัย จติรกรชาวเชยีงราย 
สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไป

ดว้ยลวดลายออ่นชอ้ยประณีต อโุบสถสขีาวบรสิทุธิส์ะอาด ประดับประดาดว้ยชอ่ฟ้าใบระกาอยา่งวจิติร  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) ไร่บุญรอด หรอื สงิหป์ารค์ แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟารม์ทัวร ์มกีาร

ปลกูพชื/ดอกไมห้ลายชนดิอสิระถ่ายรูปสวยงาม สามารถน่ังรถรางชมบรรยากาศหรอืชมดอกไมไ้ด ้(ทัวรไ์มร่วมค่ารถราง) ถงึเวลา

สมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทาง 
18.25น. บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3210 

19.45น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงไดใ้นวันนั้นๆตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบินมีการ

เปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ,การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทขอสงวนสทิธิจ์ัดสรรเองตามล าดับการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

5-7 กมุภาพันธ ์65  7,555 ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา 1,500 บาท) 

1,500 16 

19-21 กมุภาพันธ ์65 7,555 1,500 16 

25-27 กมุภาพันธ ์65 7,555 1,500 16 

 

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย  จะตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึง่ ณ จุดเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดั
ปลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้

√ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม / Moderna 2เข็ม /Pfizer2
เข็ม /สปตุนกิ ว2ีเข็ม/ J&J1เข็ม /วัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม 

หรอื√ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จากโรงยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง
ไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

*อายตุ ่ากวา่18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเทา่นัน้* หากไมม่เีอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่จะตอ้งกักตัว14วันตามระเบยีบจังหวัด 

*ผูท้ ีเ่ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย โปรดลงทะเบยีนกบั “สวสัดเีชยีงราย” 

มาตรการการเดนิทางเขา้จังหวัดอาจมกีารอัพเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยูกั่บการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดนัน้ๆ 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
• บัตรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบัตรประชาชนพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  

(ส าหรับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบัิตรหรอืหนังสอืเดนิทาง ส าหรับเด็กอาย ุ7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบั้ตรประจ าตัวประชาชน 
หรอื หนังสอืเดนิทาง ) 

• เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

• คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม
หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

วนัที3่    วดัรอ่งเสอืเตน้-วดัรอ่งขุน่-สงิหป์ารค์-ทา่อากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง-ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เงือ่นไขการจอง 



                             
• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตโต๊ะ

ทัวรจ์ะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• อัตราคา่บรกิารไมร่วมคา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ผูโ้ดยสารสามารถถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิท่านละ 7 กโิลกรัม 
หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรดตดิต่อแจง้

บรษัิททัวรอ์ยา่งนอ้ย10วันกอ่นเดนิทางไมนั่บรวมวันหยดุ เสาร์-อาทติย ์

• คา่ทปิไกด ์300 บาท 

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ 800 บาท 

 
 เงือ่นไขการจอง 

 มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรือ

ยกเลกิการเดนิทาง) 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที ่การ

ปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

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