
 

 

 

2TH036: ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วดัร่องขุน ภูช้ีฟ้า จ.เชียงราย 
4 วนั 2 คืน (VAN) 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

19.00น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.
เชียงราย 

19.30น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 

 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิ ดอยตุง บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชม พระต าหนักดอยตุง อดีตท่ีประทบัของสมเด็จยา่ หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ใหท้่านเท่ียวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมแ้ละตน้ไมเ้มืองหนาว ท่ีหมุนเวยีน
ปรับเปล่ียนทุกฤดูกาลและ พระต าหนักดอยตุง ท่ีประทบัของสมเด็จยา่ 
ออกเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง 
ฉุยฟง เป็นภาษาจีนท่ีหมายถึง ภูเขาท่ีเขียวชะอุ่ม เม่ือใครได้มาเห็นไร่ชาแห่งนีก้ค็งไม่แปลกใจเร่ืองท่ีมาของช่ือ เนินเขาท่ีสูง
จากระดับน า้ทะเลท่ีพอเหมาะส าหรับการปลกูชา ได้ถกูปกคลมุไปด้วยสีเขียวของต้นชาท่ีได้รับการดูแลเป็นอย่างดี การให้
น า้ท่ีเพียงพอ ท าให้ต้นชาท่ีคลมุภูเขาดูเขียวสดช่ืน 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ดอยแม่สลอง 
ดอยแม่สลอง ท่ีบนดอยนีเ้ป็นชุมชนชาวจีนฮ่อ การเท่ียวดอยแม่สลองคือการได้ชิมอาหารอร่อย ด่ืมชาช้ันดี ซ้ือของฝากและ
ชมทิวทัศน์ ชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชา ปราศจากคอเลสเตอรอล 
เยอืนหมู่บา้นชาวจีนอพยพซ่ึงมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
เดินทางถึงดอยแม่สลอง น าท่านเท่ียวชม หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลตว้น 
จากนั้นน าท่านข้ึนไปนมสัการ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี 

 พระบรมธาตุเจดย์ีศรีนครินทราสถติมหาสันติครีี เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยกุต์ สร้างแล้วเสร็จเม่ือราวปี พ.ศ. 2539  เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็ย่า ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของดอยแม่สลอง ท่ีระดับความสูง 1,500 เมตรจาก ระดับน า้ทะเล สามารถ
ชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล 

17.30 น. Check in เขา้สู่ท่ีพกั เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั คืนน้ีนอนนบัดาว  

วนัแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย 
 

วนัทีส่อง ดอยตุง - พระต าหนักดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - ดอยแม่สลอง - สุสานนายพลต้วน –  
 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี 



 

 

 

 
 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
หลงัอาหารเชา้ น าท่านเท่ียวชม ไร่ชา 101 ท่ีดอยแม่สลองพร้อมทั้งชิมชา เลือกซ้ือชา และของฝากจากชาวเขา
กลบับา้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัร่องขุ่น  
วดัร่องขุ่น วดัท่ีมคีวามสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์ เฉลมิชัย โฆษติพพิฒัน์ ศิลปินช่ือดงั จัดเป็นงาน
พทุธศิลป์ท่ีย่ิงใหญ่ และงดงาม มากแห่งหน่ึง ให้ท่านได้สักการะพระพทุธรูปภายใน พระอุโบสถ สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (5) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. เดินทางเท่ียวชมววิทิวทศัน์ของขนุเขาท่ี ดอยผาตั้ง ชมความสวยงาม อนัน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง ซ่ึง

มองเห็นประเทศลาว และแม่น ้าโขงไดอ้ยา่งชดัเจนจากนั้นเดินทางสู่ ภูช้ีฟ้า 
ภูช้ีฟ้า ยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือกเขาดอย ผาหม่น สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,628 เมตรด้านท่ีติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มหีน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด ในฤดหูนาวจะมทิีวทัศน์ สวยงามเป็นพิเศษ 

Check in เขา้ท่ีพกัใหทุ้กท่านเก็บสัมภาระเขา้ท่ีพกั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

หลงัอาหารเชิญทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หลบัสบายทา่มกลางธรรมชาติ ZZzz... 
 
 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ น าท่านสู่ยอดภูช้ีฟ้า เพื่อไป ชมวิวตอนเชา้มืด ระหวา่งทางท่านจะพบแปลงปลูก ป่า
นางพญาเสือโคร่ง ใหท้่านไดสู้ดอากาสบริสุทธ์ิ ท่ามกลางทะเล หมอกท่ีปกคลุมเทือกเขาอยูเ่บ้ืองหนา้ ชม
ภาพพระอาทิตย ์ก าลงัข้ึนทอแสงแห่งวนัใหม่ เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

07.30 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท 
09.00 น. เก็บสัมภาระ Check out น าท่านชม น า้ตกภูซาง เป็นน ้าตกขนาดเล็ก มีน ้าตลอดปี สูง 25 เมตร เป็นน ้าตกท่ี

เป็นน ้าอุ่น 33 องศาเซลเซียสจากนั้นอ าลาเมืองเชียงราย เดินทางต่อสู่ จ.พะเยา 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) ริมกว๊านพะเยา 
 น าท่านสักการะพระเจา้ตนหลวง ท่ี วดัศรีโคมค า และ อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ราวๆ ตี 2 โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

วนัทีส่าม ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - วัดร่องขุ่น - ดอยผาตั้ง - ภูช้ีฟ้า 

วนัทีส่ี่ ภูช้ีฟ้า - น า้ตกภูซาง - กว๊านพะเยา - วดัศรีโคมค า - อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง - กรุงเทพฯ 



 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

12-15 ธนัวาคม 2562 7,200 6,900 2,000 
19-22 ธนัวาคม 2562 7,200 6,900 2,000 
27-30 ธนัวาคม 2562 7,500 7,200 2,000 
28-31 ธนัวาคม 2562 7,500 7,200 2,000 

29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 7,500 7,200 2,000 
09-12 มกราคม 2563 7,200 6,900 2,000 

16-19 กุมภาพนัธ์ 2563 7,500 7,200 2,000 
23-26 กุมภาพนัธ์ 2563 7,900 7,500 2,000 
30-02 กุมภาพนัธ์ 2563 7,500 7,200 2,000 
07-10 กุมภาพนัธ์ 2563 7,900 7,200 2,000 
13-16 กุมภาพนัธ์ 2563 7,500 7,200 2,000 
20-23 กุมภาพนัธ์ 2563  7,500 7,200 2,000 

27-01 มีนาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
05-08 มีนาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
12-15 มีนาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
19-22 มีนาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
26-29 มีนาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
03-06 เมษายน 2563 7,900 7,500 2,000 
11-14 เมษายน 2563 7,900 7,500 2,000 
12-15 เมษายน 2563 7,900 7,500 2,000 
16-19 เมษายน 2563 7,500 7,200 2,000 
23-26 เมษายน 2563 7,500 7,200 2,000 

30-03 พฤษภาคม 2563 7,900 7,500 2,000 
07-10 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
14-17 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
21-24 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
28-31 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 2,000 

 



 

 

 

 
รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,500 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี 7,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,200 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 6,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 2,000 

 
เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 9 ม้ือ 
 ค่ายานพาหนะทอ้งถ่ิน 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
 ค่าสตา๊ฟน าเท่ียวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 

 



 

 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ พนกังานยกกระเป๋า 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงทีค่วรน าไป 

 ของใชส่้วนตวั 
 หมวก เส้ือกนัหนาว 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 


