
 
 

 

 

บินด้วยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIETJET (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ130 BKK(กรงุเทพ) - CEI(เชียงราย) 06.30-07.55 
VZ135 CEI(เชียงราย)- BKK(กรงุเทพ) 19.55-21.20 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง และถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 



 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 

DAY1  (กรงุเทพฯ) สุวรรณภมิู – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง – พระต าหนักดอย
ตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง – วดัพระธาตุดอยตุง –  ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ – กาแฟผาฮ้ี  –   
วนอทุยานถ า้หลวง-ขนุน ้านางนอน            (B/L/D) 

04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบิน ไทยเวียต

เจท็ แอร ์โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบั

หน้ากากอนามยัแบบผ้า และมคัคเุทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออก

เดินทาง  *กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการ

บินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 

06.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย โดยสายการบิน ไทยเวียตเจท็ แอร ์

เที่ยวบนิที ่VZ130 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้

ท้องเคร่ือง และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  หากน ้าหนักกระเป๋าเกินท่านต้องเสีย

ค่าบริการเพ่ิมตามจริง**  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินระดบัเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกนั 

 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

07.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย หลงัจากทุกทา่นรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 บริการอารหารเช้า แบบ BOX SET  

 (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคนขบัรถก่อนการเดินทาง) 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 



 

มุ่งหน้าเดนิทางพาท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ทีต่ ัง้อยู่บนภูเขาสงู เป็นไร่ชาทีป่ลกูลดหลัน่เป็น
ขัน้บนัไดบนภูเขาสงู และยงัเป็นจุดแลนด์มารค์ ทีทุ่กคนจะไปยนืถ่ายรูปกบัววิไร่ชาแบบพาโนรามา นอกจากนี้
แล้วที่นี่ยงัมรี้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ไว้บรกิาร และที่ไร่ชาฉุยฟงยงัสามารถชมิชาและเลอืกซื้อชา
คุณภาพดหีลากสายพนัธุ ์เป็นของฝากได ้ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม ไรช่าฉุยฟง เคยเป็นทีถ่่ายท าละคร เรือ่ง “รกั
ออกอากาศ”  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
ออกเดินทางสู่ พระต าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง  พระต าหนักดอยตุงก่อตัง้ขึ้นจากพระราชด าริ
ของ สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี หรอืสมเดจ็ย่า อาคารพระต าหนักดอยตุง ถอืเป็นบา้นหลงัแรกของ
สมเดจ็ย่า สรา้งขึน้โดยใชพ้ระราชทรพัยส์่วนพระองค ์ทีเ่น้นความเรยีบง่ายและการใชป้ระโยชน์  มลีกัษณะการ
ก่อสร้างเป็นการผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ไฮไลทส์ าคญัในการมาเทีย่วดอยตุง นัน่กค็อืการเกบ็ภาพความประทบัใจกบัทุง่ดอกไมส้สีนั 
สดใส นัน่คอื สวนแมฟ้่าหลวง เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวในหุบเขา 



 

น าทา่นเดนิทางไปยงั วดัพระธาตดุอยตงุ นบัเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือและเป็นพระธาตุ
ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ จ.เชยีงราย ถอืเป็นเจดยีแ์ห่งแรกของเมอืงลา้นนา ซึง่มคีวามเก่าแก่ สวยงาม มองเหน็
ววิธรรมชาตขิองเมอืงเชยีงรายได้อย่างเตม็ตามลีกัษณะเป็นเจดยี์สทีองอร่าม 2 องค์คู่กนัและถอืเป็น พระธาตุ
ประจ าปีกุน ถอืว่าครัง้หนึ่งในชวีติผูท้ีเ่กดิปีกุน ควรไดเ้ดนิทางมาสกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคงและความรุ่งเรอืง
ในชวีติ 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงัจุดชมววิดอยชา้งมูบ ณ ฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ ถอืเป็นแลนด์มาร์คอกีจุดทีว่วิ
สวยงามมากๆ และยงัอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความงามในฐานปฏิบัติการได้เพียงแค่แสดงบัตร
ประจ าตวัประชาชนต่อเจา้หน้าทีก่่อนเขา้ชม ทางเขา้ท าเป็นแนวเหมอืนเขาวงกตทีส่รา้งดว้ยรัว้ไมไ้ผ่ 



 

น าท่านเดนิทางสู่ บ้านผาฮ้ี หรอื ดอยผาฮ้ี อยู่ทีต่ าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ามกลางหุบ
เขา ตดิเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ทีน่ี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาขา่ มเูซอรแ์ดง มเูซอรด์ า ในอดตี
พืน้ทีบ่รเิวณนี้มถีางป่าจนหวัโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง ไดเ้ขา้
มาในหมู่บา้น ส่งเสรมิใหช้าวบา้นเลกิท าไร่เลื่อนลอย และสอนใหช้าวบา้นเรยีนรูท้ีจ่ะอาศยัร่วมกบัป่า หา้มไม่ให้
ตดัไมท้ าลายป่า และสนบัสนุนใหช้าวบา้นปลูกกาแฟกนัมากขึน้ จนกลายเป็นจุดเปลีย่นส าคญัของชาวอาขา่ผาฮี ้
ทีห่นัมาปลกูกาแฟเป็นอาชพีหลกัทัง้หมูบ่า้น โดยสง่เสรมิใหป้ลูกกาแฟพนัธุอ์าราบิกา้ซึง่ใหผ้ลดใีนพืน้ทีส่งูจนโด่ง
ดงัไปทัว่โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดกีว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน์ ภูเขา 
เดนิเทีย่วชมหมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาขา่ บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและ
ป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี ววิเบื้องหน้าคอื ทวิเขาทีส่ลบัซบัซ้อน ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็น
บางวนั) และใหท้่านแวะมาจบิเครื่องดื่ม กาแฟรสชาตเิยีย่ม ความพเิศษของ ร้านกาแฟภผูาฮ้ี คอื ววิของรา้นที่
สวยงามมองเหน็ทวิเขาทีเ่รยีงรายเบือ้งหน้า มมีุมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรปูสวยๆ 

น าท่านเดนิทางไปยงั วนอทุยานถ า้หลวง-ขนุน ้านางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตป่ิาดอยนางนอน ต าบล
โป่งผา อ าเภอแม่สาย มเีนื้อทีป่ระมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไมไ้ดป้ระกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยานเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2529 ในอดตีถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน ไม่ใช่สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของเชยีงราย น้อยคนนักทีจ่ะรูจ้กั 
ตัง้แต่มเีหตุการณ์เยาวชนทมีหมูป่าตดิถ ้าหลวงในปี พ.ศ. 2561 มขี่าวออกไปทัว่โลก ที่นี่จงึกลายเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีค่นนิยมมาเมือ่มาเชยีงราย มาตามรอยทมีหมปู่า 



 

ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั CHIANGRAI GREEN PARK RESORT หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

DAY 2 วดัร่องเสือเต้น – วดัห้วยปลากัง๊ – วดัป่าสกั – วดัพระธาตุเจดียห์ลวง - สามเหล่ียมทองค า – 
วดัพระธาตผุาเงา – เชียงรายไนทบ์าซาร ์– หอนาฬิกาอาจารยเ์ฉลิมชยั        (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น  เป็นหนึ่งในวดัทีม่คีวามสวยงามทางพุทธศลิป์ สถานทีโ่ดดเด่นของวดั
แห่งนี้คอื “วหิารร่องเสอืเตน้” ซึง่มคีวามโดดเด่นของวหิาร ทีม่ศีลิปะของตวัวหิารทีส่วยงามและมเีอกลกัษณ์ เป็น
ศลิปะแนวประยุกต์ ทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา โดยใชโ้ทนสนี ้าเงนิและสฟ้ีาเป็นหลกั พระพุทธรูปสี
ขางองคใ์หญ่ และภาพเขยีนฝาผนงัทีม่คีวามงดงาม อ่อนชอ้ย  

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัห้วยปลากัง้ เป็นอกีวดัหนึ่งของจงัหวดัเชยีงรายทีส่วยงามตัง้อยู่บนเขา และมเีนินเขา
รายรอบวดั สามารถเหน็ววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม จุดเด่นของวดันี้ คอื " พบโชคธรรมเจดยี"์ ซึ่งเป็นเจดยีท์ีสู่งถงึ 9 
ชัน้ รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศลิปะจนีผสมลา้นนา ภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระ
อรหนัตต์่างๆ  นอกจากนี้ยงัมคีวามเชือ่กนัวา่หากใครไดม้าเยอืนวดัแหง่นี้จะเหมอืนกบัไดข้ึน้สวรรค์ 



 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัป่าสกั  วดัเก่าแก่คู่เมอืงเชยีงแสนที่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร์ล้านนามาตัง้แต่
สมยัโบราณ สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้แสนภู กษตัรยิอ์งคท์ี ่3 พระโอรสในพระเจา้ชยัสงครามแห่งราชวงศม์งัราย 
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ได้มาสร้างเมืองเชียงแสน มีลักษณะเด่นทาง
สถาปัตยกรรมเนื่องจากไดร้บัอทิธพิลมาจากหลากหลายศลิปะ ไดแ้ก่ พุกาม จนี ขอม สุโขทยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
หลงัจากนัน้ วดัพระธาตุเจดียห์ลวง อ าเภอเชยีงแสน เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ของเมอืงเชยีงแสน สรา้งโดยพระเจา้แสน
ภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเมง็รายมหาราช ปฐมกษตัรยิ์ของอาณาจกัรล้านนาไท เมื่อ พ.ศ. 1887 (ประมาณ
กลางพุทธศตวรรษที ่19 ) หลงัจากนัน้พระเจา้แสนภูไดเ้สดจ็ไปครองเมอืงเชยีงใหม่แทนพระราชบดิา พรอ้มทัง้
น าอฐัของพระราชบดิา คอืพอ่ขนุเมง็รายมหาราชทีเ่สดจ็สวรรคตทีเ่ชยีงใหม่กลบัมายงัเมอืงเชยีงรายดว้ย 



 

 
 
 

 

หลังจากนัน้พาท่านไปยงั สามเหล่ียมทองค า เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 
(เชยีงราย) ลาว (แขวงบ่อแกว้) และพมา่ (แขวงทา่ขีเ้หลก็) มลีกัษณะเป็นพืน้ทีส่ามเหลีย่มบรรจบกนั โดยมแีม่น ้า
โขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว บริเวณนี้ยงัเป็นที่บรรจบกนัของแม่น ้าโขงและแม่น ้ารวก มีจุดท่องเที่ยว
อย่างเช่น หลกักโิลเมตรสามเหลี่ยมทองค า, ซุ้มประตูโขง, ตุงเฉลมิพระเกยีรติ , พระเชยีงแสนสีแ่ผ่นดนิ (พระ
พุทธนวลา้นตือ้) สกัการะ หลวงพอ่ผาเงา ประทบันัง่ขดัสมาธปิางมารวชิยั์ และขึน้ไปยงัจุดชมววิแม่น ้าโขงทีส่วย
ทีส่ดุจุดหนึ่งบนพระบรมธาตพิทุธนิมติเจด ี



 

 น าท่านออกเดนิทาง  วดัพระธาตุผาเงา ชื่อของวดัมาจากชื่อของพระธาตุผาเงา ทีต่ ัง้อยู่บนหนิก้อนใหญ่ ส่วน
ค าวา่ผาเงาหมายถงึ เงาของกอ้นผา กอ้นหนิกอ้นนี้มขีนาดใหญ่ทรงคลา้ยเจดยี ์เวลาพระอาทติยส์อ่งผ่านกอ้นหนิ

ท าใหเ้กดิเงาขนาดใหญ่ ชาวบา้นจงึเรยีกว่า พระธาตุผาเงา แต่ในสมยัก่อนนัน้วดัมชีื่อเดมิว่า วดัสบค า ซึง่ตัง้อยู่
รมิฝัง่แม่น ้าโขงไดพ้งัทลายจากแรงกระแสน ้า ท าให้วดัถูกพดัพงัทลายลงเกอืบหมดวดั คณะศรทัธาจงึไดส้รา้งวดั
ขึน้มาใหม่ซึง่ไกลจากทีเ่ดมิ ภายในวดัมพีระธาตุอยู่ 3 องคค์อื พระธาตุผาเงาตัง้อยู่บนยอดหนิผา ต่อมาคอืพระ
ธาตุจอมจนั เหลอืแต่ซากองคพ์ระเจดยีส์ูงประมาณ 5 เมตร ในบรเิวณพืน้ทีน่ัน้ทางวดัไดส้รา้งโบสถ์ขึน้มาหลงั
หนึ่ง ถดัจากพระธาตุจอมจนัขึน้ไปบนยอดเขา เป็นทีต่ัง้ของพระธาตุเจด็ยอด ซึง่เหลอืแต่ซากฐานสงู 5 เมตร ทาง
วดัไดส้รา้งพระบรมธาตุพุทธนิมติเจดยีข์นาดใหญ่ครอบองคพ์ระธาตุไว ้แต่ยงัคงมองเหน็ซากพระธาตุเจด็ยอดได ้
ณ ภายในองคเ์จดยี ์



 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เชียงรายไนทบ์าซ่าร ์เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมหลายอย่างไวด้ว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นของทีร่ะลกึ
ฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศลิปหตัถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงัมอีาหารสตรทีฟู้ด ใหอ้สิระทุกทา่นในการเลอืกซือ้ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ เชียงรายไนซบ์าซ่าร ์

น าท่านออกเดนิทาง หอนาฬิกาอาจารยเ์ฉลิมชยั หรอืชื่อทีเ่ป็นทางการว่า หอนาฬกิาเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็
พระนางเจา้ พระบรมราชนิีนาถ (หอนาฬกิาพุทธศลิป์) ตัง้อยูท่ีก่ลางตวัเมอืงเชยีงราย ถนนบรรพปราการ – ถนน
เจ็ดยอด (ใกล้เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ – ถนนคนเดิน) ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชนิีนาถ โดยมอีาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ เป็นผูอ้อกแบบ ใชเ้วลาสรา้ง 5 ปี เป็นหอนาฬกิาสทีอง
ทีม่คีวามสวยงาม มลีวดลายแบบไทย และสามารถเปลีย่นสไีดใ้นตอนกลางคนื เป็นงานศลิปะเชงิพระพุทธศาสนา 
ในเวลา 19.00, 20.00, 21.00 น. ของทุกวนัไฟจะเปลีย่นส ีพรอ้มกบัมเีสยีงเพลงเชยีงรายร าลกึ 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั CHIANGRAI GREEN PARK RESORT หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

DAY 3 วดัพระแก้ว – วดัร่องขุ่น – RYOKAN CAFÉ  – สิงหป์ารค์ – ไร่เชิญตะวนั ท่าน ว.วชิรเมธี – ท่า

อากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง –  กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)           (B/L/-) 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

น าทุกท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระแก้ว ตัง้อยู่ทีถ่นนไตรรตัน์ ใจกลางเมอืงเชยีงราย วดันี้เองทีไ่ดค้น้พบ พระ
แกว้มรกต หรอืพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร ทีป่ระดษิฐานอยู่ ณ วดัศรรีตันศาสดาราม(วดัพระแกว้)กรุงเทพฯ 
ในปัจจุบนั ตามประวตัเิล่าวา่เมือ่ปี พ.ศ. 1897 ในสมยัพระเจา้สามฝัง่แกนเป็นเจา้เมอืงครองเชยีงใหม่นัน้ฟ้าไดผ้า่
เจดยี์ร้างองค์หนึ่งและได้พบพระพุทธรูปลงรกัปิดทองอยู่ภายในเจดยี์ ต่อมารกักะเทาะออก จงึได้พบว่าเป็น
พระพุทธรูป สเีขยีวทีส่รา้งดว้ยหยกซึ่งกค็อืพระแก้วมรกต ปัจจุบนัวดัพระแก้ว เชยีงรายเป็นทีป่ระดษิฐานพระ
หยก ซึง่สรา้งขึน้ใหม่ ในวาระที ่สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี มพีระชนมายุครบ 90 พรรษา 

จากนัน้ออกเดนิทางไปยงั วดัร่องขุ่น ที่ขึน้ชื่อลอืชาในเรื่องของความงดงามอลงัการตามแบบฉบบัของผูส้รา้ง
และออกแบบอย่าง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ศลิปินแห่งชาตชิาวเชยีงราย มแีรงบนัดาลใจในการสรา้งวดั
แห่งนี้อยู่ 3 ประการ คอื เพื่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึ่งปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ี่
มนุษยส์มัผสัได ้ลกัษณะเด่นของวดั คอื พระอุโบสถทีถู่กตกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสเีงนิแวววาว นอกจากนี้ยงั
มภีาพจติรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถทีง่ดงามเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์อง 



 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่RYOKAN CAFÉ ตัง้อยูใ่น อ าเภอแม่ลาว รา้นกาแฟและบา้นพกัแบบญีปุ่่ นกลิน่อาย
มนิิมอล ทา่มกลางววิสวยๆ ของทอ้งทุ่งนาในบรรยากาศเยน็สบาย ใกล้ๆ คาเฟ่มตีวัการต์นูญีปุ่่ นโทโทโร่ (Totoro) 
ตวัสเีขยีวยนือยูอ่นันี้ถอืเป็นแลนดม์ารค์ถอืเป็นแลนดม์ารค์ของทีน่ี่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านออกเดนิทางสู ่สิงห์ปารค์ (ไร่บุญรอด) เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่ตม็ไปดว้ยจุดท่องเทีย่วน่าสนใจ
และกจิกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอูหลงทีถ่อืเป็นไฮไลทข์องไร่บุญรอด ทุ่งดอกคอสมอส (บานช่วงเดอืน
พฤศจกิายน-เดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี) ฟารม์สตัว ์เสน้ทางกจิกรรมผจญภยั โดยหวัใจหลกัของทีน่ี่คอืการมุ่งเน้น
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน รกัษาสมดุลของธรรมชาต ิและการอยูร่ว่มกบัชุมชน  

 



 

น าท่านออกเดนิทางสู่ ไร่เชิญตะวนั ท่าน ว.วชิรเมธี ห่างจากตวัเมอืงเชยีงรายประมาณ 40 นาท ีก่อตัง้โดย 
พระมหาวุฒชิยั วชริเร ี(ว.วชริเมธ)ี เป็นโครงการเสรมิสรง้ทกัษะองคค์วามรูห้ก้บัชาวนาในรูปแบบต่างๆเพื่อการ
สรา้งรายไดแ้ละยกระดบัคุณภาพชวีติชาวนาทีย่ ัง่ยืน อยู่ อยู่ท ามคลางธรรมชาตทิีส่ดชื่นรื่นเยน็ดว้ยต้นไมน้้อย
ใหญ่ ลอ้มไปดว้ยภเูขา อากาศดไีม่วุน่วาย บนเนื้อทีก่วา่ 170 ไร่ ทศิเหนือตดิ ทุ่งนา ทศิใตต้ดิอ่างเกบ็น ้าหว้ยสกั  

  

ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย  
19.55 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ ไทยเวยีตเจท็ แอร ์เท่ียวบินท่ี VZ135   

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี กระเป๋าสมัภาระ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

21.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ  
วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว เพ่ิม 

30 ธนัวาคม 2563 – 01 มกราคม 2564 11,999 2,000 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ช าระเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 



 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) 

กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท่์านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและคา่ภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่ว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 



 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย
การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เชน่ ทา่นจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นได ้
ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่งกต็าม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะต้องมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย
การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิ
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  



 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดินทาง
ใหท้า่นอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


