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อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 15,999 บาท 2,100 บาท 



 

 

SHDDCEICNX2                                                                                                                                        2 

 

 

 

  แผนการเดินทาง 31 ธนัวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 

 

 

 
05.30 น. จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเชียงราย โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD8714 (07.30-08.45) 

08.45 น. เดินทางถึง จ.เชียงราย น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ มุง่หนา้สู่ ตวัเมืองจงัหวดัเชียงราย 

  บริการอาหารเชา้ (1) ณ รา้นอาหาร 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษัท ฉุยฟงที จ ากัด ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตใบชาราย 

ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงราย และเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เช่น รกัออกอากาศ  แววมยุรา ทาง

ช่อง 3 และเร่ืองชิงนาง ทางช่อง 7 นอกจากน้ียงัมีโฆษณาต่าง ๆ ทั้งรายการทีวีหลายรายการท่ีมาถ่ายท าท่ี 

ไร่ชาฉุยฟง จึงท าใหไ้ร่ชาฉุยฟง เป็นท่ีรูจ้กัของนักท่องเท่ียวมากขึ้ น อิสระเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศัย 

จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ ตวัจงัหวดัเชียงราย 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - จ.เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - วดัหว้ยปลากั้ง - วดัร่องเสือเตน้ - ภูช้ีฟ้า 
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12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหาร  

13.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั วดัหว้ยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย ท่ีสวยงาม  

 

   น าท่านเดินทางสู่ วดัร่องเสือเตน้ มีความโดดเด่นดว้ย พระอุโบสถโทนสีฟ้าท่ีถูกสรา้งขึ้ นอยา่งสวยงาม 

   มีความวิจิตรตระการตาเป็นอยา่งมาก 
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น าท่านเดินทางไปยงั ภูช้ีฟ้า ตั้งอยูท่ี่ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี 

ช่ือเสียงในจงัหวดัเชียงราย 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ ภูฟ้าสวรรคร์ีสอรท์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ รา้นอาหาร 

   น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัจากน้ันพกัผ่อนตามอธัยาศยั ... zzzzz 

 

 

 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ น าท่านสู่ ยอดภูช้ีฟ้า เพ่ือไป ชมวิวตอนเชา้มืด ระหวา่งทางท่านจะพบแปลงปลกู ป่า 

นางพญาเสือโคร่ง ใหท่้านไดสู้ดอากาสบริสุทธ์ิ ท่ามกลางทะเลหมอกท่ีปกคลุมเทือกเขาอยู่เบ้ืองหน้า ชม

ภาพพระอาทิตย ์ก าลงัข้ึนทอแสงแห่งวนัใหม่ เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

 

07.30 น. บริการอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของทางรีสอรท์ 

  หลงัอาหาร เก็บสมัภาระ Check out น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมืองจงัหวดัเชียงราย 

วนัที่สอง ภูช้ีฟ้า - วดัร่องขุ่น - วดัแสงแกว้โพธิญาณ - เชียงใหม่ - พระธาตดุอยค า 
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น าท่านไปชมความงามของ วัดร่องขุ่น วดัท่ีมีความสวยงามโดดเด่น สรา้งโดย จินตนาการของ อาจารย ์ 

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินช่ือดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ท่ียิ่งใหญ่ และงดงามมากแห่งหน่ึง ใหท่้านได้

สกัการะพระพุทธรปูภายใน พระอุโบสถ  

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (5) ณ รา้นอาหาร  

  น าท่านเดินทางสู่ วดัแสงแกว้โพธิญาณ พุทธสถานท่ีส าคญัแห่งยุคท่ีเกิดข้ึนใหมใ่นดินแดนลา้นนา  

   น าท่านเดินทางสู่ ตวัเมืองเชียงใหม่ 

16.00 น. ถึงตวัเมืองเชียงใหม ่น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยค า ขอพรพระทนัใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่  

   น าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมฮกันิมมาน หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

  เก็บสมัภาระ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

18.30 น. บริการอาหารค า่ (6) ณ รา้นอาหาร 

  น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

วนัที่สาม ดอยอินทนนท ์- ม่อนแจม่ - สวนดอกไม ้(ทุ่งดอกมากาเร็ต) - พระธาตุดอยสุเทพ –  

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
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07.00 น. บริการอาหารเชา้ (7) ณ หอ้งอาหารของที่พกั  

หลงัอาหาร เก็บสมัภาระเรียบรอ้ย Check out  

น าท่านเดินทางขึ้ นสู่ ยอดดอยอินทนนท ์จุดท่ีสูงท่ีสุดของแดนสยาม ท่ีระดบัความสูง 2,565 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเลปานกลาง ใหเ้วลาถ่ายรปูกนัพอสมควร 

น าท่านลงจากดอย แวะนมสัการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิว

สวย ๆ ดอกไมง้าม ๆ กบับรรยากาศยามเชา้ ท่ีท่านตอ้งประทบัใจอยา่งแน่นอน 

 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจม่ โครงการหลวงหนองหอย ท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ  โอบ

กอดดว้ยกล่ินไอหมอก ดอกไมน้านาชนิด ทิวเขาสลบัซบัซอ้นท่ีม่อนแจ่ม ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของ

ธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่ม  

น าท่าเดินทางสู่ ทุ่งดอกมารก์าเร็ตไร่กล่ินเกสร ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณทางข้ึนมอ่นแจ่ม อ าเภอแมริ่ม จงัหวดั

เชียงใหม ่เป็นทุ่งดอกไมแ้ห่งใหมท่ี่มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพเป็นอยา่งมาก ทุ่งดอกไมสี้มว่งเบ่งบาน

งดงาม บรรยากาศเหมือนกบัอยูเ่มืองนอกเลยทีเดียว 
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     จากน้ันเดินทางไป พระธาตดุอยสุเทพ  
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   น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินจงัหวดัเชียงใหม่  

22.30 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD8327 (22.30-23.30) 

23.30 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ********  

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทาง

บริษทัจะถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 15,999 บาท 2,100 บาท 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงคา่ภาษีสนามบนิ ตามท่ีระบไุว้ในรายการเทา่นัน้ ตัว๋เคร่ืองบินท่ี
ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ลว่งหน้าได้ (ทา่นจะได้รับท่ีนัง่แบบสุม่เทา่นัน้) 

 น า้หนกัสมัภาระ ทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ตอ่ท่าน น า้หนกัต้องไม่เกิน 
7 กิโลกรัม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ทา่น (แอร์ + ทีวี + น า้อุน่)  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 8 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

 คา่มคัคเุทศก์ 1 ท่าน น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขและ
ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกนัไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, 
การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเก่ียวข้องกบัการติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท 
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การแท้งบตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการ
ปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์** 

 คา่บริการดงักลา่วเป็นคา่บริการเฉพาะผู้ เดนิทางท่ีเป็นชาวไทยเทา่นัน้!!!  
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ เชน่ คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 
× คา่ทิปมคัคเุทศก์, คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง 

จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่ จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ 
จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านัน้ 

 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงนิ 

1. ในการจองครัง้แรก ช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมสง่ส าเนาประ
ประชาชน ให้กบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือ ก่อนเดนิทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ)   
 

การยกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ ( โดยหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง อาท ิคา่มดัจ าบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ , คา่
โรงแรมท่ีพกั  ) 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินคา่ทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซือ้ โดยหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง อาท ิมดัจ า
คา่บริการ ตัว๋เคร่ืองบนิ , โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร ) 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 
4. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ ทา่นสละ
สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5. กรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 
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 คณะทวัร์ครบ 9 ทา่นออกเดนิทาง มีมคัคเุทศก์เดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  

 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

 ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ้  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
    ** ก่อนท าการจองทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั ** 

 

 

 

 


