
 

 

 

2TH036: ทวัรเ์ชยีงราย ดอยตงุ ดอยแมสํลอง วดัรอํงขนุ ภู

ชี้ฟา้ จ.เชยีงราย 

4 วนั 2 คนื (VAN) 

 แผนการเดนิทาง 

 

 

 

19.00น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา๎ว ซอย 7 ออกเดินทางด๎วย รถตูป๎รบั

อากาศ VIP รุํนใหม ํมํุงหน๎าสูํ จ.เชยีงราย 

19.30น. ลอ๎หมนุ !! หากมาชา๎เกนิกวาํนี ้ทาํนจะตกทรปิ และไมสํามารถเรยีกรอ๎ง

คาํเสยีหายใดๆ ไดท๎ัง้สิน้ 

 

 

 

 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ดอยตงุ บรกิารอาหารเชา๎ (1) ณ รา๎นอาหาร 

หลังอาหาร น าทํานเข๎าชม พระต าหนกัดอยตงุ อดีตที่ประทับของสมเด็จ

ยํา หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให๎ทํานเที่ยวชม สวนแมํ

ฟา้หลวง ที่เต็มไปด๎วยดอกไม๎และต๎นไม๎เมืองหนาว ท่ีหมุนเวียน

ปรับเปลี่ยนทกุฤดูกาลและ พระต าหนกัดอยตงุ ที่ประทับของสมเดจ็ยํา 

ออกเดินทางสูํ ไรชําฉยุฟง 

ฉยุฟง เป็นภาษาจีนท่ีหมายถึง ภูเขาท่ีเขียวชะอุํม เมื่อใครได๎มาเหน็ไรํชาแหํงนี้ก็

คงไมํแปลกใจเรื่องท่ีมาของช่ือ เนินเขาท่ีสูงจากระดับน้ าทะเลท่ีพอเหมาะส าหรับ

การปลกูชา ได๎ถูกปกคลุมไปด๎วยสีเขียวของต๎นชาท่ีได๎รับการดูแลเป็นอยาํงดี การ

ให๎น้ าท่ีเพียงพอ ท าให๎ต๎นชาท่ีคลุมภูเขาดูเขียวสดช่ืน 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ รา๎นอาหาร หลังอาหาร ออกเดินทางมํุง

วนัแรก กรงุเทพฯ - เชยีงราย 

 

วนัทีส่อง ดอยตงุ - พระต าหนกัดอยตงุ - ไรชําฉยุฟง - ดอยแมสํลอง - สสุาน

นายพลตว๎น –  

 พระบรมธาตเุจดยี์ศรนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรีี 



 

 

 

หน๎าสูํ ดอยแมสํลอง 

ดอยแมสํลอง ท่ีบนดอยนี้เป็นชุมชนชาวจีนฮํอ การเท่ียวดอยแมํสลองคอืการได๎ชิม

อาหารอรอํย ดื่มชาช้ันดี ซื้อของฝากและชมทิวทัศน์ ชิมชาอูํหลงและไขํต๎มชา 

ปราศจากคอเลสเตอรอล 

เยือนหมํูบ๎านชาวจีนอพยพซ่ึงมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

เดินทางถึงดอยแมํสลอง น าทาํนเที่ยวชม หมูบํา๎นสนัตคิรี ีสุสานนาย

พลต๎วน 

จากนั้นน าทํานขึ้นไปนมัสการ พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหา

สนัตคิรี ี

 พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรีี เป็นเจดีย์แบบล๎านนาประยุกต์ 

สร๎างแล๎วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเปน็พระราชกุศลแดํสมเด็จยาํ ต้ังอยูํบน

ยอดสูงสุดของดอยแมํสลอง ท่ีระดับความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ าทะเล สามารถชม

ทิวทัศน์ได๎กว๎างไกล 

17.30 น. Check in เข๎าสูํที่พัก เชิญทํานพกัผํอนตามอัธยาศัย 

18.30 น. บรกิารอาหารเยน็ (3) ณ รา๎นอาหาร หลังอาหารพกัผํอนตามอัธยาศัย 

คืนน้ีนอนนับดาว  

 

 

 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา๎ (4) ณ หอ๎งอาหารของรสีอรท์ 

หลังอาหารเช๎า น าทํานเที่ยวชม ไรํชา 101 ที่ดอยแมํสลองพร๎อมทั้งชิม

ชา เลือกซ้ือชา และของฝากจากชาวเขากลบับ๎าน จากนั้นน าทําน

เดินทางสู ํวดัรอํงขุนํ  

วดัรอํงขุนํ วัดท่ีมีความสวยงามโดดเดนํ สร๎างโดย จินตนาการของ อาจารย์ เฉลมิ

ชัย โฆษติพพิฒัน ์ศิลปินช่ือดัง จัดเปน็งานพุทธศิลป์ท่ียิ่งใหญํ และงดงาม มากแหํง

หนึ่ง ให๎ทํานได๎สักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ สมควรแกํเวลาเดนิทางตํอ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (5) ณ หอ๎งอาหาร 

วนัทีส่าม ดอยแมสํลอง - ไรชํา 101 - วดัรอํงขุนํ - ดอยผาตัง้ - ภชูีฟ้า้ 



 

 

 

13.00 น. เดินทางเที่ยวชมวิวทวิทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตัง้ ชมความสวยงาม 

อันนําพิศวงของ ประตสูยามผาบอํง ซ่ึงมองเห็นประเทศลาว และแมํน้ า

โขงได๎อยํางชัดเจนจากนั้นเดินทางสูํ ภชูีฟ้า้ 

ภูชีฟ้า้ ยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือกเขาดอย ผาหมํน สูงจากระดบัน้ าทะเล 1,628 เมตร

ด๎านท่ีติดกับ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว มีหน๎าผาสูงชัน เป็นจุดชม

วิวท่ีสวยท่ีสุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์ สวยงามเป็นพิเศษ 

Check in เข๎าที่พักให๎ทุกทํานเกบ็สัมภาระเข๎าที่พกั 

18.00 น. บรกิารอาหารเยน็ (6) ณ รา๎นอาหารของรสีอรท์ 

หลังอาหารเชิญทุกทํานพกัผํอนตามอัธยาศัย หลับสบายทํามกลาง

ธรรมชาติ ZZzz... 

 

 

 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช๎า น าทํานสูํยอดภชูีฟ้า้ เพื่อไป ชมวิวตอนเช๎ามืด 

ระหวํางทางทํานจะพบแปลงปลกู ป่านางพญาเสือโครํง ให๎ทํานได๎สูดอา

กาสบริสุทธ์ิ ทํามกลางทะเล หมอกที่ปกคลุมเทือกเขาอยูํเบื้องหน๎า ชม

ภาพพระอาทิตย์ ก าลังขึ้นทอแสงแหํงวันใหมํ เชิญทุกทํานเก็บภาพความ

ประทับใจ ตามอัธยาศัย 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา๎ (7) ณ หอ๎งอาหารของทางรสีอรท์ 

09.00 น. เก็บสัมภาระ Check out น าทํานชม น้ าตกภซูาง เป็นน้ าตกขนาดเล็ก มี

น้ าตลอดปี สูง 25 เมตร เป็นน้ าตกที่เป็นน้ าอุํน 33 องศาเซลเซียส

จากนั้นอ าลาเมืองเชียงราย เดินทางตํอสูํ จ.พะเยา 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (8) ริมกว๏านพะเยา 

 น าทํานสักการะพระเจ๎าตนหลวง ท่ี วดัศรีโคมค า และ อนสุาวรยีพ์อํขนุ

ง าเมอืง เพื่อเป็นสิริมงคล 

18.00 น. บรกิารอาหารเยน็ (9) ณ รา๎นอาหาร  

 น าทํานออกเดินทางกลับ กรงุเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ราวๆ ตี 2 โดยสวัสดิ

วนัทีส่ี ่ ภชูีฟ้า้ - น้ าตกภซูาง - กว๏านพะเยา - วดัศรโีคมค า - อนสุาวรยีพ์อํขนุ

ง าเมอืง - กรงุเทพฯ 



 

 

 

ภาพ พร๎อมความประทับใจ 

สิ้นสุดการให๎บริการ 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยไมํ

ต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าทางบรษิัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค๎าเป็นส าคัญ 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ๎หญํ

ทาํนละ 

เดก็อาย ุ4-11 ป ี 

ราคาทาํนละ 
พกัเดีย่ว 

04-07 มิถุนายน 2563 8,500 8,200 2,000 

11-14 มิถุนายน 2563 8,500 8,200 2,000 

18-21 มิถุนายน 2563 8,500 8,200 2,000 

25-28 มิถุนายน 2563 8,500 8,200 2,000 

03-06 กรกฎาคม 2563 8,900 8,500 2,500 

09-12 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

16-19 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

23-26 กรกฎาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 

2563 

8,500 
8,200 2,000 

06-09 สิงหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

13-16 สิงหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

20-23 สิงหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

27-30 สิงหาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

03-06 กันยายน 2563 8,500 8,200 2,000 

10-13 กันยายน 2563 8,500 8,200 2,000 

17-20 กันยายน 2563 8,500 8,200 2,000 



 

 

 

24-27 กันยายน 2563 8,500 8,200 2,000 

01-04 ตุลาคม 2563 8,900 8,500 2,500 

08-11 ตุลาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

15-18 ตุลาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

22-25 ตุลาคม 2563 8,900 8,500 2,500 

29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 

2563 

8,500 
8,200 2,000 

05-08 พฤศจิกายน 2563 8,500 8,200 2,000 

12-15 พฤศจิกายน 2563 8,500 8,200 2,000 

19-22 พฤศจิกายน 2563 8,500 8,200 2,000 

26-29 พฤศจิกายน 2563 8,500 8,200 2,000 

04-07 ธันวาคม 2563 8,900 8,500 2,500 

10-13 ธันวาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

17-20 ธันวาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

24-27 ธันวาคม 2563 8,500 8,200 2,000 

30 ธันวาคม 2563 - 02 

มกราคม 2564 

8,900 
8,500 2,500 

07-10 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 

14-17 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 

21-24 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 

28-31 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 

 

รายละเอยีดอัตราคาํบรกิาร 

 



 

 

 

ลกัษณะการเขา๎พกั 

ราคาขึน้อยูกํบัชวํงเทศกาล และวนัหยดุนกัขัตฤกษ ์
ราคา 

ผ๎ูใหญํ พัก 2 ทําน ราคาทํานละ 8,500 (ราคาเริ่มต๎น) 

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผ๎ูใหญํ 1 ทําน ราคา

ทํานละ  
8,200 

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผ๎ูใหญํ 2 ทําน (มีเตียง) 

ราคาทํานละ 
8,200 

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผ๎ูใหญํ 2 ทําน (ไมํมี

เตียง) ราคาทํานละ 
7,500 

ผ๎ูใหญํ พักเดี่ยว ราคาทํานละ 2,000 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทาํนละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระคํามัดจ าแล๎วถอืวํารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

สํวนท่ีเหลือจํายกํอนเดนิทาง 7 วัน 

 

อัตรานีร้วม 

 คํารถต๎ูปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนั่งพร๎อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการ

เดินทาง 

 คําที่พัก 2 คืนพกัห๎องละ 2-3 ทําน 

 คําอาหารที่ระบุในรายการ 9 ม้ือ 

 คํายานพาหนะท๎องถิ่น 

 คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตํางๆ 

 คําสต๏าฟน าเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง 

 คําประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันทํานละ 1,000,000 บาท / คํารักษาพยาบาล 

500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขและข๎อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

 
 



 

 

 

อัตรานีไ้มรํวม 

× คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× คําทิปไกด์ คนขับรถ พนกังานยกกระเป๋า 

× คําธรรมเนียมเข๎าสถานที่ของชาวตํางชาติที่เพิ่มเติมตามการจํายจริง 

× ภาษมีลูคาํเพิม่ 7% และหกัณทีจ่าํย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

สิง่ทีค่วรน าไป 

 ของใช๎สํวนตัว 

 หมวก เสื้อกันหนาว 

 ครีมกันแดด 

 ของใช๎สํวนตัว 

 ยาประจ าตัว 

 กล๎องถาํยรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองทํานละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ช าระสํวนที่เหลือกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 20 วัน 

3. หากจองกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 20 วันต๎องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมํช าระสํวนที่เหลือกํอนวันเดินทาง 20 วันถือวําสละสิทธ์ิและไมํสามารถ

เรียกเงินมัดจ าคืนได๎ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยไมํต๎องแจ๎งให๎

ทราบลวํงหน๎า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค๎าเปน็ส าคัญหากทํานไมํ

สามารถทํองเที่ยวได๎ตามเวลาหรือสถานที่ที่ก าหนดไว๎ในโปรแกรมหรือไมํใช๎

บริการสํวนใดสวํนหนึ่งพร๎อมคณะทัวร์ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการในสํวน

นั้นคืนได๎ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมํรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด๎วยเหตุสุดวิสัย

เชํนการถูกปฎิเสธการเข๎าเมืองการยกเลิกหรือลําชา๎ของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุตํางๆที่อาจเกิดขึ้นได๎รวมถึงเหตุการณ์ทาง



 

 

 

การเมืองทั้งในและตํางประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยูํนอกเหนือการรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎

เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมํคืน

คําบริการไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทาํน 

1. ยกเลิกกํอนการเดินทางต้ังแตํ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแล๎วใน

ทุกกรณ ี

3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคําทัวรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 20 วันกํอนการเดินทางมิฉะนั้น

จะไมํสามารถเลื่อนการเดินทางได๎ 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี่ 

1. รถโค๎ช - คณะจองจ านวน(ผ๎ูใหญํ)ต่ ากวํา 30 ทําน 

2. รถต๎ู 12 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผ๎ูใหญํ)ต่ ากวํา 8 ทําน 

3. รถต๎ู 9 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน(ผ๎ูใหญํ)ต่ ากวํา 6 ทําน 


