
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 กนัยายน  25-27 
 ตุลาคม  02-04 / 09-11 / 10-12 / 12-14 / 16-18 / 23-25 / 30ต.ค.-01พ.ย.  
 พฤศจิกายน  06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 
 ธนัวาคม  04-06 / 05-07 / 06-08 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 18-20 / 25-27 

 
วนัแรก(1) เชียงราย – ล่องเรือแม่น ้ากก – หมู่บ้านกะเหร่ียงรวมมิตร  

           วดัห้วยปลากั้ง – ดอยผาหมี – ดอยแม่สลอง   
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สาย

การบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
08.05 น. ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 130 
09.35 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงราย น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแม่น ้ ากก สายน ้าท่ีหล่อเล้ียงชาว

เชียงรายสายน้ี มีต้นน ้ าอยู่ในบริเวณ
เทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเขา้เขตไทยท่ี
ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไป
บรรจบกับแม่น ้ าโขงท่ีบา้นสบกก เชียง
แสน มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร 
ชมทัศนีย์ภาพท่ีแสนงดงามสองฝ่ังริม
แม่น ้ ากก จนถึง ‘หมู่บ้านกะเหร่ียงรวม
มิตร’ (50 นาที) ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ ากก ซ่ึง
นอกจากชาวกระเหร่ียงแล้วแล้วย ังมี
หมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ มง้ ไทล้ือ 
และลาหู่ในละแวกใกลเ้คียงหมู่บา้นกระเหร่ียงรวมมิตรอีกดว้ย จากนั้นเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘วดัห้วยปลากั้ง’ (17  
กม.) วดัท่ีสวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ี 
คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา 
มีเจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ประดิษฐานภายในเจดีย ์ 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 
 
 
 
 
 

บ่าย เดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บา้นผาหมีเป็น
หมู่บ้านเล็กๆ มีชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า อาศัย
ประมาณ 300 กว่าครัวเรือน ดอยผาหมีถือเป็นตน้
ก าเนิดกาแฟต้นแรกของประเทศไทย ท่ีทรง
พระราชทานให้กับขาวเขาปลูกแทนการปลูกฝ่ิน 
โดยต้นกาแฟท่ีปลูกคร้ังแรก คือ พันธุ์โรบัสต้า 
แวะ ‘ร้านโอโซนผาหมี’ พร้อมจิบกาแฟชมวิว 
ธรรมชาติท่ีโอบรอบด้วยภูเขาเขียวขจีทุกทิศทาง 
จากนั้ นเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ (70 กม.) ท่ีมี
ชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศยัมานานหลายสิบปี ปัจจุบนัชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีช่ือว่า หมู่บา้น
สันติคีรี ตั้งอยูท่ี่ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท    หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่สอง(2)   ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหลีย่มทองค า - พระพุทธนวล้านตื้อ  
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 หลงัอาหารน าท่านสักการะ ‘พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดท่ีระดบัความ

สูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ท่ีถูกออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง
อย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจีน  สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวติัศาสตร์ว่าท่ี บ้านสันติคีรี เป็น
หมู่บา้นของอดีตทหารจีนคณะชาติ จากนั้นชม  “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวงัพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอย
แม่สลอง เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกชาท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่ีเรียงรายกนั
เป็นขั้นบนัไดอยา่งงดงามเขียวขจี จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน (86 กม.) 



 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย ห ลั ง อ า ห า ร เดิ น ท า ง สู่ จุ ด ช ม วิ ว 

‘สามเหล่ียมทองค า’ เป็นบริเวณท่ีแม่น ้ า
โขง ซ่ึงกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทย
และลาว และแม่น ้ ารวก ซ่ึงกั้นดินแดน
ระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้ น 
น าท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวลา้นต้ือ’ 
(จ าลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ 
สร้างขึ้นดว้ยทองสัมฤทธ์ิ ปิดทองดว้ยบุศ
ราคมั น ้ าหนักถึง 69 ตัน ซ่ึงได้สร้างขึ้น
แทนองค์เดิม ท่ีจมลงแม่น ้ าโขง สมัย
รัชกาลท่ี 3 สมควรแก่เวลา  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 
วนัที่สาม(3)  ภูช้ีฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วดัร่องขุ่น – วดัร่องเสือเต้น – เดนิทางกลบั 
04.00 น าท่านเดินทางสู่  ‘ภู ช้ี ฟ้า’ ยอดเขาสูง

ท่ี สุ ด ใน เทื อก เข าดอยผ าห ม่ น  (สู ง
ประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- 
ลาว ในอ าเภอเทิง ดว้ยลกัษณะเป็นผาท่ีมี
แหลมยื่นขึ้ นไปบนฟ้าจึงเรียกว่าภูช้ีฟ้า 
ป ร ะ ทั บ ใ จ กั บ ทิ ว ทั ศ น์ ข อ ง ภู เข า
สลับซับซ้อนดูกวา้งไกล มีทะเลหมอก
ปกคลุมในหุบเขาเบ้ืองล่าง ชมวิวทะเล
หมอกและพระอาทิตยข์ึ้น  

เชา้ บ ริการอาห าร ม้ือ เช้ า  ณ  ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

 หลงัอาหารน าท่านไปต่อยงั “ดอยผาตั้ง” 
เป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ มง้ และ
เย ้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้ น อดีตเคยเป็น
ส่วนหน่ึงของกองพล 93 ซ่ึงอพยพเขา้มา
ตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีดอยผาตั้งน้ี เช่นเดียวกบัท่ี
ดอยแม่สลอง ลกัษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยว 



 
 
 
 
 
 

มองเห็นทิวเขาสลบัซับซ้อนท าให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม  ชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามบนจุดชมวิว ‘ผาบ่องประตู
สยาม’  หนา้ผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู  มีสัญลกัษณ์รูปหัวใจ เป็นช่องหินขนาดใหญ่
คนเดินลอดไดอ้ยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทศัน์ของประเทศลาวและวิวแม่น ้ าโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาด
พอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเส้ียวจะบานสะพร่ังงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ‘วดัร่องขุ่น’ (102 กม.) 

ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิตพิพฒัน์ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของไทย 
ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย  ลวดลาย
กระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่น
กันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมี
งวงงาดูแปลกตาศิลปะท่ีงดงาม ผสาน
วฒันะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้ ง
ลวดลายปูนป้ันประดับกระจกและจิตร
กรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ท่ีสวยงามน่าประทบัใจ จากนั้นเดินทางสู่ ‘’ (15 กม.) ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้ง
ของวดัร้าง เม่ือ 80-100 ปีก่อน วดัร่องเสือเตน้ถูกสร้างขึ้นเน่ืองจากชาวบา้นร่องเสือเตน้ไม่มีท่ีท าบุญในหมู่บา้น 
ความโดดเด่นของวนัร่องเสือเตน้ท่ีเห็นไดช้ดัคือ วิหารวดัร่องเสือเตน้ สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบา้นชาว
เชียงราย  โดยใช้โทนสีน ้ าเงินฟ้าตดักบัสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบัวิหาร โดยสีน ้ าเงินฟ้าของตวัวิหารนั้น
แสดงถึงธรรมะขององคส์มเด็จพระพุทธเจา้ท่ีขจรขจายไปทัว่โลก โดยพญานาคท่ีอยูห่นา้วิหารไดรั้บอิทธิพลจาก
ศิลปะของอาจารย ์ถวลัย ์ดชันี ท่ีเนน้ลกัษณะโครงสร้างท่ีเขม้แข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อน
ชอ้ยในแบบลา้นนา 

*** อาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย *** 
18.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย 
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี WE 136 
19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

25-27 ก.ย. 63 9,990 9,990 9,790 9,490 1,500 

02-04 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

09-11 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

10-12 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

12-14 ต.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

16-18 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

23-25 ต.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

30ต.ค.-01พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

06-08 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

13-15 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

20-22 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

27-29 พ.ย. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

04-06 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

05-07 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

06-08 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

09-11 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

10-12 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

11-13 ธ.ค. 63 12,990 12,990 12,790 12,490 2,500 

18-20 ธ.ค. 63 10,990 10,990 10,790 10,490 1,500 

25-27 ธ.ค. 63 11,990 11,990 11,790 11,490 2,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 6,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 



 
 
 
 
 
 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


