
 

 

แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ ๋

เชียงราย-เชียงใหม ่4วนั2คืน 
พระธาตดุอยตงุ-สวนแมฟ้่าหลวง-พระต าหนกัดอยตงุ-แมส่าย-วดัรอ่งข ุ่น 

พระธาตดุอยสเุทพ-เวียงกมุกาม-ดอยอินทนนท-์พระธาตนุภเมทนีดล 
 

เดนิทางโดยรถตู ้หรอืรถบัสปรับอากาศ 

พัก โรงแรม จงัหวัดเชยีงราย 1 คนื และ จงัหวัดเชยีงใหม่ 1 คนื 

เดนิทางทกุวันพฤหัสบด-ีวันอาทติย ์และ วันหยุดนักขตัฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  

07-10(วันมาฆบชูา),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. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท .(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน

วภิาวดรีังสติ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

18.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สูจ่ังหวัดเชยีงราย โดยรถตูป้รับอากาศVIP 9 ทีน่ั่ง 

 บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปังน้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ แลว้เชญิทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

วันทีส่องของการเดนิทาง 

เชยีงราย-ดอยตงุ-พระธาตดุอยตงุ-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สามเหลีย่มทองคํา 

06.00 น. รุ่งอรุณที ่จังหวัดเชยีงราย ใหท้า่นทําธุระสว่นตวัและบรกิารอาหารเชา้(2)ทีห่อ้งอาหาร 

ของโรงแรม 



 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่อ.แม่จัน เดนิทางขึน้สูด่อยตงุ เชญิทา่นสกัการะ พระธาตดุอยตงุ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืง

ของเชยีงราย ซึง่มคีวามเชือ่ว่า เป็นพระธาตเุจดยีแ์ห่งแรกของลา้นนาภายในบรรจุพระบรมสารรีกิธาตพุระ 

รากขวัญเบือ้งซา้ย(กระดกูไหปารา้)  

10.00 น. นําทา่นเขา้ชม พระตําหนักดอยตงุ ทีป่ระทบัทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง

ลา้นนาและสวสิชาเลย่ท์ีส่วยงาม จากนัน้เขา้ชม สวนแม่ฟ้าหลวง  ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัสวน ดอกไมเ้มอืง

หนาวนานาชนดิ ทีถ่กูจัดตกแตง่ไวอ้ย่างสวนงาม 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3)ทีร่า้นอาหาร 

14.30 น. ขา้มชายแดนสู ่ประเทศพม่าที ่ตลาดทา่ขีเ้หล็ก  เชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ ,ของทีร่ะลกึ ทีม่รีาคาถกู อาทิ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า สนิคา้จากประเทศจนี กระเป๋า รองเทา้ (กรุณาอย่าซือ้สนิคา้ประเภทสตัวป่์า เขาสตัวห์รอื

หนังสตุวก์ลบัมา เพราะเป็นส ิง่ผดิกฎหมายของไทย) 

16.00 น. นําทา่นเทีย่วชม สามเหลีย่มทองคํา พืน้ทีข่องสามประเทศมาบรรจบกนั ไทย- พม่า-ลาว ในอดตีโดง่ดงั

เรือ่งของการคา้ยาเสพตดิ นําทา่นกราบ พระเชยีงแสนสีแ่ผ่นดนิ “พระพุทธนวลา้นตือ้” ทีป่ระดษิฐานอยู่ 

กลางแจง้ และถา่ยรูปคูก่บั ซุม้ประตสูามเหลีย่มทองคํา ทีม่วีวิแม่น้ําโขงเป็นฉากหลงั 

18.30 น. บรกิารอาหารคํา่(4) รา้นอาหาร หลงัอาหาร ใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศของเชยีงรายไนทบ์าซา่ร์ เชญิ

ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอสิระ 

20.30 น. เดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อนยามคํา่คนื 

ทีพ่ัก โรงแรม เชยีงรายแกรนดร์ูม หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง 

เชยีงราย-วัดร่องขุน่-บ่อน้ําพุรอ้นแม่ขะจาน-พระธาตดุอยสเุทพ-เวยีงกมุกาม-รา้นวนัสนันท-์ขนัโตกดนิเนอร ์

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่วัดร่องขุน่ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกตท์ีว่จิติรตระการตา วหิารปูน

สขีาวทีป่ระดบักระจก สวยงามราวกบัสวรรค ์ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถทีส่วยงาม ฝีมอืการ

ออกแบบของ อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน ์ 

09.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่จ.เชยีงใหม่ตามเสน้ทางสาย แม่สรวย-เวยีงป่าเป้าระหว่างทางใหท้า่นชม บ่อน้ําพุรอ้น

แม่ขะจานพักผ่อนตามอสิระ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6)แบบบุฟเฟ่ท ์

13.30 น. นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ดอยสเุทพใหท้า่นได ก้ราบสกัการะ พระธาตดุอยสเุทพ  พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของ

เชยีงใหม่ ทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์และเป็นทีนั่บถอืของชาวเชยีงใหม่ จากจุดนี้ทา่นสามารถชมววิทวิทศันข์องเมอืง

เชยีงใหม่ ไดอ้ย่างชดัเจน  

15.00 น. นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่เวยีงกมุกาม เมอืงโบราณนครใตภ้ภิพ สรา้งขึน้ในสมัยพ่อขนุเม็งรายมหาราช อายุ

กว่า 700 ปี นําทา่นน่ังรถลาก ชมโบราณทีส่าํคญั อาท ิวัดชา้งคํ้า วัดเจดยีเ์หลีย่ม ชมเจดยีท์ีส่วยงาม

ภายในวัดและสกัการะพระบรมธาต ุ

17.00 น. ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากจากเชยีงใหม่ และของทีร่ะลกึ  อาท ิแหนม หมูยอ น้ําพรกิหนุ่ม  และ

สนิคา้อืน่ๆ ทีร่า้นวนัสนันท ์

18.30 น. บรกิารอาหารคํา่(7)แบบขนัโตกดนิเนอร ์พรอ้มชมการแสดงของลา้นนาทีส่วยงาม อาท ิฟ้อนเทยีน ฟ้อน

เล็บ ตกีลองสะบัดชยั ฟ้อนดาบ ฯลฯ 

21.00 น. เดนิทางกลบัสูท่ีพ่ัก พักผ่อนตามอัธยาศยัยามคํา่คนื 

ทีพ่ัก โรงแรม ฮอลลเิดย ์การเ์ดน้เชยีงใหม่ หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ดอยอนิทนนท-์ป่าดกึดําบรรพ-์พระธาตนุภเมทนีดล-กรุงเทพฯ 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8)ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่อ.จอมทอง 

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

หรอื “ดอยอ่างกา” นี้เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลยั มคีวามสงู2,565 เมตร สกัการะสถปูเจา้อนิทวชิ

ชานนนนํ์าทา่นเดนิ ป่าดกึดําบรรพต์ามเสน้ทางเดนิทีร่่มรืน่ ตน้ไมใ้สเ่สือ้ และพชืคลมุดนิตา่งๆ อาท ิมอส 

ไรเคน่ เดนิทางสู่ พระมหาธาตนุภเมทนีดลและพระมหาธาตนุภพลภมูสิริ ิ  พระธาตทุี่ สรา้งขึน้โดย

กองทพัอากาศ เพือ่ถวายแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิีนาท และ

สามารถชมทวิทศันข์องดอยอนิทนนทไ์ดอ้ย่างสวยงาม  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9)ทีร่า้นอาหาร  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

19.30 น. บรกิารอาหารคํา่(10)ทีร่า้นอาหาร 

20.30 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถยามคํา่คนื 

23.30น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 



 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

ราคาทา่น

ละ (พัก

หอ้งละ 2 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น (มี

เตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พักหอ้ง

เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-10กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบชูา) 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 กมุภาพันธ ์-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.- 

หมายเหต ุ เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 

 

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว(้รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํา่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ตํา่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยช นแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสาย การบนิ ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาติ ,การปฏวิัต ิ,การ   

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตกุารณ์ทางการเมอืงและเหตกุารณ์อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง

บรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้    

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


