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แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ ๋

เชียงราย-เชียงใหม่ 4วนั2คืน 
พระธาตดุอยตงุ-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระต าหนกัดอยตงุ-แม่สาย-วดัรอ่งข ุ่น 

พระธาตดุอยสเุทพ-เวียงกมุกาม-ดอยอินทนนท-์พระธาตนุภเมทนีดล 
 

เดนิทางโดยรถตู ้หรอืรถบัสปรับอากาศ 

พัก โรงแรม จงัหวัดเชยีงราย 1 คนื และ จังหวัดเชยีงใหม่ 1 คนื 

เดนิทางทุกวันพฤหัสบด-ีวันอาทติย ์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  

07-10(วันมาฆบูชา),13-16,20-23 กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 8,299.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 8,299.- 

03-06(วันจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 8,299.- 

11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 9,699.- 
นแรกของการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ-เชยีงราย 

18.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน

วภิาวดรีังสติ เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 

18.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สูจ่งัหวัดเชยีงราย โดยรถตูป้รับอากาศVIP 9 ทีน่ั่ง 

 บรกิารอาหารกล่อง(1) ขนมปังน ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ แลว้เชญิท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

วันทีส่องของการเดนิทาง 

เชยีงราย-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สามเหลีย่มทองค า 

06.00 น. รุ่งอรุณที ่จงัหวัดเชยีงราย ใหท้่านท าธุระสว่นตัวและบรกิารอาหารเชา้(2)ทีห่อ้งอาหาร 

ของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่อ.แม่จัน เดนิทางขึน้สูด่อยตุง เชญิท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืง

ของเชยีงราย ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นพระธาตุเจดยีแ์ห่งแรกของลา้นนาภายในบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุพระ 

รากขวัญเบือ้งซา้ย(กระดูกไหปารา้)  
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10.00 น. น าท่านเขา้ชม พระต าหนักดอยตุง ทีป่ระทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง

ลา้นนาและสวสิชาเล่ย์ทีส่วยงาม จากนัน้เขา้ชม สวนแม่ฟ้าหลวง ใหท้่านไดถ้่ายรูปกับสวนดอกไมเ้มือง

หนาวนานาชนดิ ทีถู่กจัดตกแต่งไวอ้ย่างสวนงาม 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3)ทีร่า้นอาหาร 

14.30 น. ขา้มชายแดนสู ่ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชญิท่านเลือกซือ้สนิคา้,ของที่ระลกึ ที่มีราคาถูก อาทิ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า สนิคา้จากประเทศจนี กระเป๋า รองเทา้ (กรุณาอย่าซือ้สนิคา้ประเภทสัตวป่์า เขาสัตวห์รือ

หนังสตุวก์ลับมา เพราะเป็นสิง่ผดิกฎหมายของไทย) 

16.00 น. น าท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองค า พื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดัง

เรือ่งของการคา้ยาเสพตดิ น าท่านกราบ พระเชยีงแสนสีแ่ผ่นดนิ “พระพุทธนวลา้นตือ้” ทีป่ระดษิฐานอยู่ 

กลางแจง้ และถ่ายรูปคู่กับ ซุม้ประตูสามเหลีย่มทองค า ทีม่วีวิแม่น ้าโขงเป็นฉากหลัง 

18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(4) รา้นอาหาร หลังอาหาร ใหท้่านเดนิเล่นชมบรรยากาศของเชยีงรายไนทบ์าซา่ร์เชญิ

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอสิระ 

20.30 น. เดนิทางกลับเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามค ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม เชยีงรายแกรนดร์ูม หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ามของการเดนิทาง 

เชยีงราย-วัดร่องขุน่-บ่อน ้าพุรอ้นแม่ขะจาน-พระธาตุดอยสเุทพ-เวยีงกมุกาม-รา้นวนัสนันท-์ขันโตกดนิเนอร ์

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วัดร่องขุน่ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกตท์ีว่จิติรตระการตา วหิารปูน

สขีาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค ์ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถทีส่วยงาม ฝีมือการ

ออกแบบของ อ.เฉลมิชัย โฆษิตพพิัฒน์  

09.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม่ตามเสน้ทางสาย แม่สรวย-เวยีงป่าเป้าระหว่างทางใหท้่านชมบ่อน ้าพุรอ้น

แม่ขะจานพักผ่อนตามอสิระ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6)แบบบุฟเฟ่ท ์

13.30 น. น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ดอยสุเทพใหท้่านไดก้ราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของ

เชยีงใหม่ ที่ศักดิส์ทิธิ ์และเป็นที่นับถอืของชาวเชยีงใหม่ จากจุดน้ีท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของเมอืง

เชยีงใหม่ ไดอ้ย่างชัดเจน  

15.00 น. น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ เวยีงกมุกาม เมอืงโบราณนครใตภ้ภิพ สรา้งขึน้ในสมัยพ่อขนุเม็งรายมหาราช อายุ

กว่า 700 ปี น าท่านน่ังรถลาก ชมโบราณที่ส าคัญ อาท ิวัดชา้งค ้า วัดเจดีย์เหลี่ยม ชมเจดีย์ที่สวยงาม

ภายในวัดและสักการะพระบรมธาตุ 

17.00 น. ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากจากเชยีงใหม่และของที่ระลกึ อาท ิแหนม หมูยอ น ้าพรกิหนุ่ม และ

สนิคา้อืน่ๆ ทีร่า้นวนัสนันท ์

18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(7)แบบขันโตกดนิเนอร ์พรอ้มชมการแสดงของลา้นนาทีส่วยงาม อาท ิฟ้อนเทยีน ฟ้อน

เล็บ ตกีลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฯลฯ 

21.00 น. เดนิทางกลับสูท่ีพ่ัก พักผ่อนตามอัธยาศัยยามค ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม ฮอลลเิดย ์การเ์ดน้เชยีงใหม่ หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง 

ดอยอนิทนนท-์ป่าดกึด าบรรพ-์พระธาตุนภเมทนีดล-กรุงเทพฯ 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8)ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่อ.จอมทอง 

08.00 น. ถ ึ อ.จอมทอง เปลีย่นขึน้รถสองแถวทอ้งถิน่ เดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาตอินิทนนท ์เดมิมชีือ่ว่า “ดอยหลวง” 

หรือ “ดอยอ่างกา” น้ีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหมิาลัยมคีวามสูง2,565 เมตร สักการะสถูปเจา้อนิทวชิ

ชานนน์น าท่านเดนิ ป่าดกึด าบรรพต์ามเสน้ทางเดนิทีร่่มรืน่ ตน้ไมใ้สเ่สือ้ และพชืคลุมดนิต่างๆ อาท ิมอส 

ไรเค่น เดินทางสู่พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิส ิร ิ พระธาตุที่สรา้งขึ้นโดย

กองทัพอากาศ เพือ่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาท และ

สามารถชมทวิทัศน์ของดอยอนิทนนทไ์ดอ้ย่างสวยงาม  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9)ทีร่า้นอาหาร  หลังอาหารน าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

19.30 น. บรกิารอาหารค ่า(10)ทีร่า้นอาหาร 

20.30 น. น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ เชญิท่านพักผ่อนบนรถยามค ่าคนื 

23.30น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

ราคาท่าน

ละ (พัก

หอ้งละ 2 

ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 1 

ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน (มี

เตยีง

เสรมิ) 

เด็กไม่เกนิ 12 

ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มเีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง

เดีย่ว 

(เพิม่ท่านละ) 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบูชา) 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

27 กมุภาพนัธ ์-01 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

05-08 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

12-15 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

19-22 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

26-29 มนีาคม 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 9,699.- 9,699.- 9,199.- 8,799.- 1,500.- 

12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 9,699.- 9,699.- 9,199.- 8,799.- 1,500.- 

23-26 เมษายน 2563 8,299.- 8,299.- 7,799.- 7,399.- 1,300.- 

หมายเหตุ เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ  

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

2.ค่าอาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

3.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

4.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

5.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

6.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
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4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่น่ังเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถึง

ตามทีก่ าหนดไว(้รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต ่า 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต ่า 30 ท่าน) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรับ   

ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาต,ิการปฏวัิต,ิการ   

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมอืงและเหตุการณ์อืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของที่มค่ีา อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 


