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ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยแม่สลอง วัดร่องขุน ภูช้ีฟ้า จ.เชียงราย 
4 วัน 2 คนื (VAN) 

 แผนการเดินทาง 
 
 

19.00น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู ่จ.
เชียงราย 

19.30น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไมส่ามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ท้ังสิ้น 
 

 
 

06.00 น. อรุณสวัสดิ ์ดอยตุง บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
หลงัอาหาร น าท่านเข้าชม พระต าหนักดอยตุง อดีตที่ประทบัของสมเดจ็ย่า หรอื สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ให้ท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไมเ้มืองหนาว ที่หมุนเวียนปรับเปลี่ยน
ทุกฤดูกาลและ พระต าหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า 
ออกเดินทางสู ่ไร่ชาฉุยฟง 
ฉุยฟง เป็นภาษาจีนที่หมายถึง ภูเขาที่เขียวชะอุ่ม เม่ือใครได้มาเห็นไร่ชาแห่งน้ีก็คงไม่แปลกใจเรื่องที่มาของชื่อ เนินเขาที่สูง
จากระดับน้้าทะเลที่พอเหมาะส้าหรับการปลูกชา ได้ถูกปกคลุมไปด้วยสีเขียวของต้นชาที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี การให้น้้าที่
เพียงพอ ท้าให้ต้นชาที่คลุมภูเขาดูเขียวสดชื่น 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร ออกเดินทางมุ่งหน้าสู ่ดอยแม่สลอง 
ดอยแม่สลอง ที่บนดอยน้ีเป็นชุมชนชาวจีนฮ่อ การเที่ยวดอยแม่สลองคือการได้ชิมอาหารอร่อย ดื่มชาชั้นดี ซ้ือของฝากและชม
ทิวทัศน์ ชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชา ปราศจากคอเลสเตอรอล 
เยือนหมู่บ้านชาวจีนอพยพซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
เดินทางถึงดอยแม่สลอง น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้วน 
จากนั้นน าท่านข้ึนไปนมสัการ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี 
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ สร้างแล้วเสร็จเม่ือราวปี พ.ศ. 2539  เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของดอยแม่สลอง ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรจาก ระดับน้้าทะเล 
สามารถชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล 

17.30 น. Check in เข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารพักผอ่นตามอัธยาศัย คืนน้ีนอนนับดาว  
 

 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

หลงัอาหารเช้า น าท่านเที่ยวชม ไร่ชา 101 ที่ดอยแม่สลองพร้อมทั้งชิมชา เลอืกซื้อชา และของฝากจาก
ชาวเขากลับบ้าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่วัดร่องขุ่น  
วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงาน
พุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหน่ึง ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. เดินทางเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที ่ดอยผาตั้ง ชมความสวยงาม อันน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง ซึ่ง

มองเห็นประเทศลาว และแม่น้ าโขงได้อย่างชัดเจนจากนั้นเดนิทางสู่ ภูชี้ฟ้า 
ภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอย ผาหม่น สูงจากระดับน้้าทะเล 1,628 เมตรด้านที่ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงราย 
 

วันท่ีสอง ดอยตุง - พระต าหนักดอยตุง - ไร่ชาฉยุฟง - ดอยแม่สลอง - สุสานนายพลต้วน –  
 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี 

วันท่ีสาม ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - วัดร่องขุ่น - ดอยผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า 
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ประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์ สวยงามเป็นพิเศษ 

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

หลงัอาหารเชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย หลับสบายท่ามกลางธรรมชาติ ZZzz... 
 

 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า น าท่านสู่ยอดภูชี้ฟา้ เพื่อไป ชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางท่านจะพบแปลงปลูก ป่า

นางพญาเสือโคร่ง ให้ท่านไดสู้ดอากาสบริสทุธ์ิ ท่ามกลางทะเล หมอกทีป่กคลุมเทือกเขาอยู่เบื้องหน้า ชมภาพ
พระอาทิตย์ ก าลังข้ึนทอแสงแห่งวันใหม่ เชิญทุกท่านเกบ็ภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ (7) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท 
09.00 น. เก็บสัมภาระ Check out น าท่านชม น้ าตกภูซาง เป็นน้ าตกขนาดเล็ก มีน้ าตลอดปี สูง 25 เมตร เป็นน้ าตกที่

เป็นน้ าอุ่น 33 องศาเซลเซียสจากนั้นอ าลาเมืองเชียงราย เดนิทางต่อสู่ จ.พะเยา 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ริมกว๊านพะเยา 
 น าท่านสักการะพระเจ้าตนหลวง ที ่วัดศรีโคมค า และ อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง เพื่อเป็นสริิมงคล 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ราวๆ ตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

สิ้นสุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือ
ผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคัญ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเด่ียว 

23-26 มกราคม 2563 7,900 7,500 2,500 
30 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563 7,500 7,200 2,000 

07-10 กุมภาพันธ์ 2563 7,900 7,500 2,500 
13-16 กุมภาพันธ์ 2563 7,500 7,200 2,000 
20-23 กุมภาพันธ์ 2563 7,500 7,200 2,000 

27 กุมภาพันธ์ - 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 2,500 
11-14 เมษายน 2563 7,900 7,500 2,500 
12-15 เมษายน 2563 7,900 7,500 2,500 
16-19 เมษายน 2563 7,500 7,200 2,000 
23-26 เมษายน 2563 7,500 7,200 2,000 

30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 7,900 7,500 2,500 
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 

วันท่ีสี่ ภูชี้ฟ้า - น้ าตกภูซาง - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมค า - อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง - กรุงเทพฯ 
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28-31 พฤษภาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
04-07 มิถุนายน 2563 7,500 7,200 2,000 
11-14 มิถุนายน 2563 7,500 7,200 2,000 
18-21 มิถุนายน 2563 7,500 7,200 2,000 
25-28 มิถุนายน 2563 7,500 7,200 2,000 
03-06 กรกฎาคม 2563 7,900 7,500 2,500 
09-12 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
16-19 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
23-26 กรกฎาคม 2563 7,500 7,200 2,000 

30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
06-09 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
13-16 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
20-23 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
27-30 สิงหาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
03-06 กันยายน 2563 7,500 7,200 2,000 
10-13 กันยายน 2563 7,500 7,200 2,000 
17-20 กันยายน 2563 7,500 7,200 2,000 
24-27 กันยายน 2563 7,500 7,200 2,000 
01-04 ตุลาคม 2563 7,900 7,500 2,500 
08-11 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
15-18 ตุลาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
22-25 ตุลาคม 2563 7,900 7,500 2,500 

29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 2,000 
05-08 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 2,000 
12-15 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 2,000 
19-22 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 2,000 
26-29 พฤศจิกายน 2563 7,500 7,200 2,000 

04-07 ธันวาคม 2563 7,900 7,500 2,500 
10-13 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
17-20 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 2,000 
24-27 ธันวาคม 2563 7,500 7,200 2,000 

30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 7,900 7,500 2,500 
07-10 มกราคม 2564 7,500 7,200 2,000 
14-17 มกราคม 2564 7,500 7,200 2,000 
21-24 มกราคม 2564 7,500 7,200 2,000 
28-31 มกราคม 2564 7,500 7,200 2,000 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาข้ึนอยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 
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ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,500 (ราคาเริ่มต้น) 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ ากว่า 4-11 ปี 7,200 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,200 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 6,500 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 2,000 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน 
 

อัตราน้ีรวม 

 ค่ารถตู้ปรบัอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ ามันและคนขับน าเทีย่วตลอดการเดินทาง 
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 9 มื้อ 
 ค่ายานพาหนะท้องถ่ิน 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
 ค่าสต๊าฟน าเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอบุัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ข้ึนอยู่กบัเงื่อนไขและ

ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า 
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งท่ีควรน าไป 

 ของใช้ส่วนตัว 
 หมวก เสือ้กันหนาว 
 ครีมกันแดด 
 ของใช้ส่วนตัว 
 ยาประจ าตัว 
 กล้องถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 
1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 
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รายการท่องเท่ียวและเมนูอาหารท่ีระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมท่ีได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสทิธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมัดจ าคืนได้ 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่
ก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไมส่ามารถเรียกร้องค่าบรกิารในส่วนน้ันคืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดข้ึนด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือ
ล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบัตเิหตุต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทัง้
ในและต่างประเทศและเหตกุารณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนอืการรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจ านวนแล้ว) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทกุกรณี 
* การเลือ่นการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 
1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ)่ต่ ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ)่ต่ ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ)่ต่ ากว่า 10 ท่าน 


