
 

รหัสโปรแกรม : 22544 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

เชียงราย 3วนั 2คืน 

 



   

เที่ยวบนิ 

DEPARTURE VZ132 BKK-CEI 13.30-14.55 

RETURN  VZ135 CEI-BKK 19.55-21.20 

หมายเหตุ: สายการบนิอาจมกีารขยบัปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิและเวลาบนิได ้ค่าทวัรไ์มร่วมค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มบนเครื่องและทีน่ ัง่บน

เครื่อง เป็นไปตามที่สายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร ์ 

วนัแรก         ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ดอยแม่สลอง  

                 พระบรมธาตเุจดียศ์รนีครนิทรส์ถติมหาสนัติคีรี- ไรช่า101  

11.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยเวยีตเจ็ท ประตู 3-4เคานเ์ตอร ์E  

13.30 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบนิไทยเวยีตเจท็ เที่ยวบนิที ่VZ132 

14.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตแิมฟ้่าหลวง เชยีงรายรบัสมัภาระ ....จากนัน้นาํท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศเดนิทางสู่ 

ดอยแมส่ลองระหว่างทางท่านจะไดช้มทศันียภาพรมิทางผ่านทีส่วยงามตามธรรมชาต ิถา้ในช่วงฤดูหนาวจะไดช้มความ

ของดอกนางพญาเสอืโคร่งทีบ่านสะพร ัง่ ดอยแม่สลองขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกชามาก เป็นแหล่งเพาะปลูกชาที่ดทีี่สุด

ในไทย ดอยแมส่ลองมอีากาศหนาวเยน็ตลอดปี มธีรรมชาตแิละป่าไมท้ี่อดุมสมบูรณ ์ภายในหมู่บา้นโดดเด่นดว้ย

วฒันธรรมของชาวจนีทอ้งถิน่ 

นาํท่าน ชมพระบรมธาตุเจดยีศ์รีนครนิทรส์ถติมหาสนัติคีร ีต ัง้อยู่บนยอดดอยสูงสุดของแมส่ลอง อยู่บนยอดสูงสุดที่

ระดบัความสูง 1,500 ม. เหนือหมูบ่า้นสนัตคิีร ีห่างจากหมู่บา้น 4 กม.พระบรม

ธาตุฯ สรา้งแลว้เสรจ็เมือ่ราวปี พ.ศ. 2539 เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็

ย่า เป็นเจดียแ์บบลา้นนาประยุกต ์บนฐานสีเ่หลีย่มลดชัน้ สูงประมาณ 30 ม. 

แกะสลกัลวดลาย ใกลก้บัองคเ์จดยีเ์ป็นวหิารแบบลา้นนาประยุกตท์ี่ต ัง้ของพระ

บรมธาตุฯ เป็นจดุสูงสุดของเทอืกดอยแม่สลอง จงึชมทวิทศันไ์ดก้วา้งไกล 

โดยเฉพาะในยามเยน็ ขณะเดยีวกนัองคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็นสงา่ มองเหน็แต่ไกล เป็นสญัลกัษณ์อกีอย่าง ของดอยแม่

สลอง 

นาํท่านชมไร่ชาทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนดอยแม่สลองทีไ่ร่ชา101เป็นไร่ชาขนาดใหญ่

แห่งแรกบนดอยแมส่ลองมชีาอู่หลงรสชาติด ีจากยอดชากา้นอ่อน ซึง่ถอืว่า

มคุีณภาพและสรรพคุณดีทีสุ่ด 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มื้อที ่1)  

ทีพ่กั  101 TEA GREEN VIEW / วงัพดุตาน แมส่ลอง หรอืเทยีบเท่า 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 



   

วนัที่สอง            ดอยตงุ - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยชา้งมูบ - ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ - บา้นผาฮี้ 

                     รา้นกาแฟภผูาฮี้  (แถมกาแฟดรปิ) – ดอยผาหมี - ถ ้าหลวง วนอทุยานขุนน ้ านางนอน –ไร่ชาฉุยฟง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่2) 

  นาํท่านเดินทางสู่ ดอยตงุ ชมสวนแมฟ้่าหลวง หรอื สวนดอยตงุ เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวบนพื้นที ่25 ไร่ 

อยู่ในแอ่งที่ราบดา้นทศิเหนือของพระตาํหนกัดอยตงุ ต ัง้อยู่บนพื้นทีเ่ดมิของหมู่บา้นอาขา่ป่ากลว้ย 62 ครอบครวั ใน

อดตีหมู่บา้นน้ีเป็นเสน้ทางผ่านที่สาํคญัและเป็นทีพ่กัของกองคาราวาน ทีล่าํเลยีงฝ่ิน นํา้ยาทาํเฮโรอนี และอาวุธสงคราม 

ประกอบกบัที่ต ัง้มลีกัษณะเป็นหุบลกึลงไป บา้นเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไมส่ามารถขยายและดูแลเรื่องความสะอาด ขยะ 

และนํา้เสยีได ้ทางโครงการพฒันาดอยตงุฯ จงึขอใหห้มูบ่า้นยา้ยไปอยู่ทีใ่หม ่ห่างจากที่เดิมราว 500เมตร แต่ต ัง้อยู่บน

เนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบา้นสาํหรบัสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมอืงหนาวสรา้ง สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 

2534 ตามพระราชดาํรขิองสมเด็จย่า เพือ่ใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศไดเ้หน็ไมด้อกเมอืงหนาวทีส่วนแห่งน้ี ซึง่

ไดร้บัการดูแลใหส้วยงามตลอดทกุวนัท ัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถกูตกแต่งดว้ย

พนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมปีระตมิากรรมเดก็ยนืต่อตวัของ มิ

เซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเดจ็ย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเน่ือง (CONTINUITY) สือ่ถงึการทาํงานจะสาํเรจ็ได ้ตอ้ง

ทาํอย่างต่อเน่ืองนอกจากแปลงไมป้ระดบักลางแจง้แลว้ยงัมโีรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จดุเด่นคือกลว้ยไมจ้าํพวกรองเทา้นารี

ชนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 

 นาํท่าน ชมสวนรุกขชาตดิอยชา้งมบู หรอื สวนรุกขชาติแมฟ้่าหลวง อยู่บรเิวณดอยชา้งมบูซึง่เป็นจดุสูงสุดของดอยตงุ 

เป็นสถานที่รวบรวมพนัธุไ์มต้ระกูลกุหลาบพนัปีไวม้ากที่สุดในประเทศ นอกจากน้ียงัมกีลว้ยไมป่้า กลว้ยไมด้นิ และ

รองเทา้นาร ีพญาเสอืโคร่ง(ซากรุะเมอืงไทย) มลีานชมววิต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ 

ลานอสัดง จดุส่องสามแควน้ (ไทย-พมา่-ลาว) บรเิวณลาน

นํา้พระราชหฤทยัสมเดจ็ย่า ซึง่จะมตีน้กหุลาบพนัปีสีแดงสด 

และตน้ไมข้นาดใหญ่อายุนบัรอ้ยปี อยู่ภายใตก้ารดูแลของ

ประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ทาํใหช้าวเขาไดร้บัโอกาสในการ

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัตามพระราชดาํริของสมเดจ็ย่าที่ทรงตัง้พระทยัไว ้

 นาํท่าน ชมววิพาโนรามา ทีจ่ดุชมววิดอยชา้งมบูซึง่เป็นฐานที่ต ัง้ของฐานปฏบิตัิการดอยชา้งมบู 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่3) 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ บา้นผาฮี้ หรอื ดอยผาฮี้ อยู่ทีต่าํบล โป่งงาม อาํเภอแมส่าย เป็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ามกลางหุบเขา ตดิเขต

ชายแดนไทย-พมา่ ชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ที่น่ี คือ ชาวไทยภเูขาเผ่าอาขา่ มเูซอรแ์ดง มเูซอรด์าํ ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ีมถีาง

ป่าจนหวัโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระท ัง่ในปี 2531 เมือ่โครงการพฒันาดอยตงุ ไดเ้ขา้มา

ในหมู่บา้น ส่งเสรมิใหช้าวบา้นเลกิทาํไร่เลือ่นลอย และสอนใหช้าวบา้นเรียนรูท้ีจ่ะอาศยัร่วมกบั

ป่า หา้มไมใ่หต้ดัไมท้าํลายป่า และสนบัสนุนใหช้าวบา้นปลูกกาแฟกนัมากขึ้น จนกลายเป็นจดุ

เปลีย่นสาํคญัของชาวอาขา่ผาฮี้ ทีห่นัมาปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลกัท ัง้หมู่บา้น โดยส่งเสริมให ้

ปลูกกาแฟพนัธุอ์าราบกิา้ซึง่ใหผ้ลดใีนพื้นทีสู่งจนโด่งดงัไปท ัว่โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟ



   

ดกีว่าปลูกฝ่ิน”ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน ์ภูเขา เดนิเที่ยวชมหมูบ่า้นชาวเขาเผ่าอาขา่บา้นแต่ละหลงั

จะปลูกเรียงลดหล ัน่กนัไปตามไหลเ่ขา ท่ามกลางภเูขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี ววิเบื้องหนา้คือ ทวิเขาทีส่ลบัซบัซอ้น ของ

ดอยผาหมแีละดอยตงุ ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็นบางวนั)และใหท่้านแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาตเิยี่ยมความพเิศษ

ของรา้นกาแฟภผูาฮี้คือ ววิของรา้นทีส่วยงามมองเหน็ทวิเขาทีเ่รียงรายเบื้องหนา้ มมีมุนัง่เลน่เก๋ๆ  ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟ

ถ่ายรูปสวยๆ พเิศษ!!แถมกาแฟดรปิ สาํหรบัเช็คอินถ่ายรูปสวยๆ (กาแฟดรปิ 1 ชดุต่อ 2 ท่าน)ทางรา้นยงัมชีดุขาวไทย

ภเูขาอาขา่ใหใ้ส่ถ่ายรูปกบัววิสวยๆอกีดว้ย 

 จากนัน้นาํท่านชมความงดงามววิภเูขาทีด่อยผาหมอีสิระใหท่้านถ่ายรูปเนินเขาสูง ๆ รมิหนา้ผา มภีเูขาสลบัซบัซอ้นอยู่

เบื้องหนา้ สูดอากาศทีบ่รสุิทธิ์ตามอธัยาศยั  

 จากนัน้เดนิทางสู่ ถ ํา้หลวง วนอทุยานขนุนํา้นางนอนมลีกัษณะเป็นภเูขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตวัสลบัซบัซอ้น มองดู

คลา้ยผูห้ญงินอนเหยยีดยาว มสี่วนหวั จมกู หนา้อก และลาํตวั

ชดัเจน ขนานไปกบัถนนในเขตอาํเภอแมจ่นั และแมฟ้่าหลวง 

ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของพระธาตดุอยตงุ มจีดุสูงสุดคือ ผาชา้งมบู อยู่สูง

จากระดบันํา้ทะเลราวๆ 830 เมตร จดุที่เทีย่วม ี2 โซน ห่างกนั

ประมาณ 2.5 กโิลเมตรโซนที ่1 ถํา้หลวง เป็นถํา้หนิปูนขนาด 

ปากถํา้เป็นหอ้งโถงกวา้ง ภายในถํา้จะเป็นทางเดนิ มที ัง้หนิงอก หนิยอ้ย ธารนํา้ และถํา้ลอด และยงัมถี ํา้เลก็ๆ อกี 3 

แห่งในบรเิวณเดียวกนั มคีวามยาวถงึ 10.3 กโิลเมตร ถอืเป็นถํา้ทีม่คีวามยาวมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย

เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมไดเ้ฉพาะช่วงหนา้แลง้ (เดอืนธนัวาคม–มถินุายน) และปิดในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-

พฤศจกิายน) เน่ืองจากมนีํา้ไหลผ่านหรอืเขา้ท่วมพื้นทีบ่างส่วนของถํา้ ใหท่้านชมบรเิวณปากถํา้ที่มศีาลเจา้แม่นางนอน

ตัง้อยู่ ชมอนุสาวรียจ่์าแซม ผูเ้สยีสละ และ เสยีชวีติในปฏบิตัิการโซนที ่2 ขนุนํา้นางนอน หรอื สระขนุนํา้มรกต จากจดุ

จอดรถระหว่างทางเดนิไปมสีนิคา้จากชาวบา้นจาํหน่ายมากมาย มชีื่อว่าตลาดประชารฐัขนุนํา้นางนอน เป็นของจาํพวก

ผลไมต้ามฤดูกาล เช่น สม้ อะโวคาโด สตรอเบอรร์ี่ และเสื้อผา้พื้นเมอืง เสื้อทีร่ะลกึ 

 นาํท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหลง่ปลูกชาช ัน้ดีของ บรษิทั ฉุยฟงท ีจาํกดัผูผ้ลติใบ

ชารายใหญ่ที่สุดในจงัหวดัเชยีงรายมากว่า 40 ปี ใหท่้านไดถ้่ายรูปววิไร่ชาสวยๆ

ท่ามกลางภเูขา และทอ้งฟ้าสคีรามทีส่วยงามนอกจากน้ีทีน่ี่ยงัมคีาเฟ่เลก็ๆ ให ้

นกัท่องเทีย่วไดอ้ร่อยกบัเคก้ พรอ้มนัง่จิบชา หรอืกาแฟชมววิในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (มื้อที ่4) 

ทีพ่กั  WORK DEN CHIANGRAI หรอืเทยีบเท่ากนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 



   

วนัที่สาม         วดัร่องเสอืเตน้ - วดัหว้ยปลาก ัง้ - สงิหป์ารค์ (นัง่รถรางชมฟารม์)–วดัร่องขุ่น - เรยีวกงัคาเฟ่ 

                  รา้นของฝากนนัทวนั - ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง – ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มื้อที ่5) 

นาํท่านสู่ วดัร่องเสอืเตน้ ชมพระวหิารหลงัใหม ่ที่มศิีลปะที่มคีวาม

สวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกตท์ี่เป็นเอกลกัษณ ์ใชเ้ฉดสี

เป็นสนีํา้เงนิฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหน่ึงมคีวามคลา้ยกบัผลงาน

ของ อ.เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน ์และ อ.ถวลัย ์ดชันีย ์สองศิลปิน

แห่งชาตชิื่อดงัชาวเชียงรายที่รงัสรรคผ์ลงานอยู่ทีว่ดัร่องขุน่ ต.ป่า

ออ้ดอนชยั และพพิธิภณัฑบ์า้นดาํ ต.นางแล อ.เมอืง จ.เชียงราย รวมอยู่ดว้ย ผลงานดงักลา่วเป็นฝีมอืการรงัสรรคข์อง 

นายพทุธา กาบแกว้ หรือ สลา่นก ศิลปินทอ้งถิ่นชาวเชยีงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน ์ศิลปิน

แห่งชาต ิสาขาทศันศิลป์ ปี พ.ศ.2554จดุดงึดูดนกัท่องเที่ยวทีสุ่ดคือ วหิารร่องเสอืเตน้ตวัวหิารไดถ้กูสรา้งดว้ยศิลปะแนว

ศาสนาศิลป์ร่วมสมยั แฝงไวด้ว้ยคติธรรมของพระพทุธองค ์นอกจากตวัวหิารแลว้ ภายในวดัยงัเป็นทีป่ระดิษฐาน "พระ

ธาตเุกศแกว้จฬุามณีหา้พระองค"์ ซึง่มคีวามสูง 20 เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตไุดบ้รรจพุระบรมสารกิธาต ุจาก

สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงฆปรนิายก เป็นอกีจุดหน่ึงที่ไมค่วรพลาด 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัหว้ยปลากัง้ มคีวามสวยงามไมแ่พว้ดัอื่นๆในจงัหวดัเชยีงราย ต ัง้อยู่บนเขาและรายลอ้มดว้ยเนินเขา

และววิทีง่ดงาม จดุเด่นของวดัน้ีคือ "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดียสู์ง 9 ช ัน้ ทรงแหลมศิลปะจีนผสมลา้นนาสงา่งามดว้ยทนั

ไดท้ีม่มีงักรทอดยาวท ัง้สองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดยีจ์าํลองขนาด 12 ราศี 

ภายในเจดีย ์ประดษิฐานพระพทุธรูปและพระอรหนัตต่์างๆ รวมถงึเจา้แม่

กวนอมิแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แต่เดมิเคยเป็นวดัรา้งทีม่มีาแต่

โบราณ ถกูบูรณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ติสสะวงัโส จนฝ้ืนกลบัมาเป็นศูนย์

รวมจติใจของชาวเชยีงรายอกีคร ัง้ และมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครมาเยอืนจะรูส้กึ

เหมอืนไดข้ึ้นสวรรค ์

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ไร่บญุรอด หรอืสงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่สวยงาม โดยจดัเป็น

รูปแบบฟารม์ทวัรภ์ายในไร่มกีารปลูกพชืหลายชนิดตามความ

เหมาะสมกบัสภาพดิน อาทไิร่ชาอู่หลงรวมท ัง้แปลงเกษตรผสมผสาน 

แปลงดอกไมป้ระดบัปลูกเปลีย่นหมนุเวยีนท ัง้ปี เนินเขาทีเ่ตม็ไปดว้ย

ดอกไมแ้ละกจิกรรมต่างๆใหน้กัท่องเทีย่วไดม้าเยี่ยมชม มบีริการ

รถราง (SHUTTER BUS) ซึง่ทางไร่ไดจ้ดัเตรียมไวโ้ดยรถจะออกทกุ 

15 นาท ี(ค่าทวัรร์วมค่ารถรางแลว้)มจีดุแวะท ัง้หมด 4 จุด ไดแ้ก่จดุ

ชมทุ่งดอกคอสมอส, จดุใหอ้าหารยรีาฟและมา้ลาย (ค่าบรกิารผูใ้หญ่ 

50 บาท/เด็กความสูงไมเ่กิน 110 ซม. 30 บาท),จดุศูนยก์ฬีาและ

สนัทนาการ หรอืบา้นแดง จดุน้ี นกัท่องเทีย่วสามารถเช่าจกัรยานและ



   

เลน่กจิกรรม ZIPLINE ได,้จดุชมววิไร่ชา 360 และรา้นอาหารภูภริมย ์จดุน้ีสามารถมองเหน็บรรยากาศของไร่ชาทีก่วา้ง

ใหญ่ตลอดทางนอกจากน้ี ภายในยงัมรีา้นขายของที่ระลกึ  ของฝาก และมบีรเิวณที่น ัง่พกัผ่อนหรอืถ่ายรูปในหลายจุด 

อสิระถ่ายรูปบรรยากาศตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่6) 

 นาํท่านเดินทางสู่ วดัร่องขุน่ ไดร้บัการบูรณะโดย

อาจารยเ์ฉลมิ ชยัโฆษติพพิฒัน ์เมือ่พ.ศ.2540 โดย

จติรกรชาวเชียงราย ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาตสิาขา

ทศันศิลป์ (จติรกรรม) จากวดัเลก็ ๆ ซึง่อยู่ในสภาพค่อนขา้งเสือ่มโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ย

สถาปตัยกรรมและงานศิลปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดงึดูดนกัท่องเทีย่วใหม้าเยี่ยมชมวดัน้ีอย่างคบัคัง่

ตลอดปี อโุบสถของวดัร่องขุน่มสีขีาวบริสุทธิ์สะอาดซึง่ไดก้ลายเป็นเอกลกัษณเ์ป็นทีจ่ดจาํของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ซึง่พากนัเรียกวดัร่องขุ่นว่าวดัขาว (THAILAND WHITE TEMPLE) ประดบัประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอย่างวจิติร

อลงัการตามดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอื่น ๆ อกีมากมายเป็นเชงิช ัน้ลดหล ัน่กนัลงมาหนา้บนัประดบัดว้ยพญานาคและตดิ

กระจกระยบิระยบัโดยความตัง้ใจของผูส้รา้งนัน้ตอ้งการสือ่สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในพทุธศาสนา ภายในอโุบสถมภีาพ

จติรกรรมฝาผนงั โดยเฉพาะภาพพระพทุธองคห์ลงัพระประธานซึง่เป็นภาพที่ใหญ่

งดงาม 

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ เรียวกงัคาเฟ่ (RYOKAN CAFE) เป็นคาเฟ่ชิคๆสไตลญ์ี่ปุ่ น

ในเชยีงราย มคีวามเป็นญี่ปุ่นสูงมาก ดว้ยความทีเ่จา้ของรา้นเคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่ น 

และชื่นชอบวฒันธรรม การตู์น เลยมาเปิดเป็นคาเฟ่ และทีพ่กัคลา้ยกบัชนบทของญี่ปุ่น 

นาํท่านแวะซื้อของฝากทีร่า้นของฝากนนัทวนัแหล่งรวมของฝากทุกชนิดเช่น แคบหม ูนํา้พริกหนุ่ม หมยูอ ไสอ้ ัว่ นํา้พริก

นํา้เงี้ยว ขา้วซอยตดั ผลไมอ้บแหง้ อาหารภาคเหนือ อสิระเลอืกซื้อตามอธัยาศยั 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแมฟ้่าหลวง เชยีงราย เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

19.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยเวยีตเจท็ เทีย่วบนิที ่VZ135 

21.20 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเด่ียว/เดินทางคน

เดียว เพิม่ 

 

หมายเหตุ 

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

10,900.- 
ไม่มีราคาเด็ก 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 กมุภาพนัธ ์2564  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มีนาคม 2564  

26 -28 มีนาคม 2564  



   

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทาง 30 วนั 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

(การไมช่าํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิการ

เดนิทาง)   

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง CARRY ON 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ี 

ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที่มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ไมร่วมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กิโลกรมั ราคา 380 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบ ุ

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ  

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 

 



   

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6 ท่าน 

 บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้  เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล 

ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจาก

อบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบริษทัฯกาํกบั

เท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคาค่าโดยสารของสาย

การบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

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