ทัวร์ เชียงราย ดอยตุง ดอยแม่ สลอง วัดร่ องขุน ภูชฟ
ี ้ ้ า จ.เชียงราย
4 วัน 2 คืน (VAN)
แผนการเดินทาง
วันแรก
19.00น.
19.30น.
วันที่สอง
06.00 น.

กรุงเทพฯ - เชียงราย
จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้ าว ซอย 7 ออกเดินทางด้ วย รถตู้ปรั บอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่ หน้ าสู่ จ.
เชียงราย
ล้ อหมุน !! หากมาช้ าเกินกว่ านี ้ ท่ านจะตกทริป และไม่ สามารถเรียกร้ องค่ าเสียหายใดๆ ได้ ทงั ้ สิน้
ดอยตุง - พระตาหนักดอยตุง - ไร่ ชาฉุยฟง - ดอยแม่ สลอง - สุสานนายพลต้ วน –
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
อรุณสวัสดิ์ ดอยตุง บริการอาหารเช้ า (1) ณ ร้ านอาหาร
หลังอาหาร นาท่านเข้ าชม พระตาหนักดอยตุง อดีตที่ประทับของสมเด็จย่า หรื อ สมเด็จพระศรี นคริน
ทราบรมราชชนนี ให้ ทา่ นเที่ยวชม สวนแม่ ฟ้าหลวง ที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ และต้ นไม้ เมืองหนาว ที่หมุนเวียน
ปรับเปลี่ยนทุกฤดูกาลและ พระตาหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า
ออกเดินทางสู่ ไร่ ชาฉุยฟง
ฉุยฟง เป็ นภาษาจี นทีห่ มายถึง ภูเขาทีเ่ ขียวชะอุ่ม เมื ่อใครได้มาเห็นไร่ ชาแห่งนีก้ ็คงไม่แปลกใจเรื ่องทีม่ าของชื ่อ เนิ นเขาที ่
สูงจากระดับน้าทะเลทีพ่ อเหมาะสาหรับการปลูกชา ได้ถูกปกคลุมไปด้วยสีเขี ยวของต้นชาทีไ่ ด้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี การ
ให้น้าทีเ่ พียงพอ ทาให้ตน้ ชาทีค่ ลุมภูเขาดูเขี ยวสดชื ่น

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร ออกเดินทางมุง่ หน้ าสู่ ดอยแม่ สลอง
ดอยแม่ สลอง ทีบ่ นดอยนีเ้ ป็ นชุมชนชาวจี นฮ่อ การเทีย่ วดอยแม่สลองคือการได้ชิมอาหารอร่ อย ดืม่ ชาชัน้ ดี ซื ้อของฝาก
และชมทิ วทัศน์ ชิ มชาอู่หลงและไข่ตม้ ชา ปราศจากคอเลสเตอรอล

เยือนหมู่บ้านชาวจีนอพยพซึ่งมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
เดินทางถึงดอยแม่สลอง นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้านสันติคีรี สุสานนายพลต้ วน
จากนันน
้ าท่านขึ ้นไปนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็ นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ สร้างแล้วเสร็ จเมื ่อราวปี พ.ศ. 2539
เพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ตัง้ อยู่บนยอดสูงสุดของดอยแม่สลอง ทีร่ ะดับความสูง 1,500 เมตรจาก
ระดับน้าทะเล สามารถชมทิ วทัศน์ได้กว้างไกล

17.30 น.
18.30 น.

Check in เข้ าสู่ที่พกั เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี ้นอนนับดาว

วันที่สาม
07.00 น.

ดอยแม่ สลอง - ไร่ ชา 101 - วัดร่ องขุ่น - ดอยผาตัง้ - ภูชีฟ้ ้ า
บริการอาหารเช้ า (4) ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท
หลังอาหารเช้ า นาท่านเที่ยวชม ไร่ ชา 101 ที่ดอยแม่สลองพร้ อมทังชิ
้ มชา เลือกซื ้อชา และของฝากจาก
ชาวเขากลับบ้ าน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดร่ องขุ่น
วัดร่ องขุ่น วัดทีม่ ี ความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จิ นตนาการของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิ ลปิ นชื ่อดัง
จัดเป็ นงานพุทธศิ ลป์ ทีย่ ิ่ งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สกั การะพระพุทธรู ปภายใน พระอุโบสถ สมควรแก่
เวลาเดิ นทางต่อ

12.00 น.
13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้ องอาหาร
เดินทางเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตัง้ ชมความสวยงาม อันน่าพิศวงของ ประตูสยามผา
บ่ อง ซึง่ มองเห็นประเทศลาว และแม่น ้าโขงได้ อย่างชัดเจนจากนันเดิ
้ นทางสู่ ภูชีฟ้ ้ า
ภูช้ฟ
ี ้ า ยอดเขาสูงทีส่ ดุ ในเทือกเขาดอย ผาหม่น สูงจากระดับน้าทะเล 1,628 เมตรด้านทีต่ ิ ดกับ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว มี หน้าผาสูงชัน เป็ นจุดชมวิ วทีส่ วยทีส่ ดุ ในฤดูหนาวจะมี ทิวทัศน์ สวยงามเป็ นพิ เศษ

18.00 น.

วันที่ส่ ี

Check in เข้ าที่พกั ให้ ทกุ ท่านเก็บสัมภาระเข้ าที่พกั
บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้ านอาหารของรี สอร์ ท
หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับสบายท่ามกลางธรรมชาติ ZZzz...
ภูชีฟ้ ้ า - นา้ ตกภูซาง - กว๊ านพะเยา - วัดศรี โคมคา - อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง - กรุงเทพฯ

อรุณสวัสดิย์ ามเช้ า นาท่านสู่ยอดภูชีฟ้ ้ า เพื่อไป ชมวิวตอนเช้ ามืด ระหว่างทางท่านจะพบแปลงปลูก ป่ า
นางพญาเสือโคร่ง ให้ ท่านได้ สดู อากาสบริ สทุ ธิ์ ท่ามกลางทะเล หมอกที่ปกคลุมเทือกเขาอยูเ่ บื ้องหน้ า ชม
ภาพพระอาทิตย์ กาลังขึ ้นทอแสงแห่งวันใหม่ เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย
07.30 น.
บริการอาหารเช้ า (7) ณ ห้ องอาหารของทางรี สอร์ ท
09.00 น.
เก็บสัมภาระ Check out นาท่านชม นา้ ตกภูซาง เป็ นน ้าตกขนาดเล็ก มีน ้าตลอดปี สูง 25 เมตร เป็ นน ้าตก
ที่เป็ นน ้าอุน่ 33 องศาเซลเซียสจากนันอ
้ าลาเมืองเชียงราย เดินทางต่อสู่ จ.พะเยา
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8) ริมกว๊ านพะเยา
นาท่านสักการะพระเจ้ าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคา และ อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง เพื่อเป็ นสิริมงคล
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ราวๆ ตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
สิ ้นสุดการให้ บริ การ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
05.00 น.

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

03-06 กันยายน 2563
10-13 กันยายน 2563
17-20 กันยายน 2563
24-27 กันยายน 2563
01-04 ตุลาคม 2563
08-11 ตุลาคม 2563
15-18 ตุลาคม 2563
22-25 ตุลาคม 2563
29 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563
05-08 พฤศจิกายน 2563
12-15 พฤศจิกายน 2563
19-22 พฤศจิกายน 2563
26-29 พฤศจิกายน 2563
04-07 ธันวาคม 2563
10-13 ธันวาคม 2563
17-20 ธันวาคม 2563
24-27 ธันวาคม 2563
30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
07-10 มกราคม 2564
14-17 มกราคม 2564
21-24 มกราคม 2564
28-31 มกราคม 2564

7,200
6,900
6,900
6,900
7,200
6,900
6,900
7,200
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
7,200
6,900
6,900
6,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900

เด็กอายุ 4-11 ปี
ราคาท่ านละ
6,900
6,600
6,600
6,600
6,900
6,600
6,600
6,900
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,900
6,600
6,600
6,600
7,500
6,600
6,600
6,600
6,600

พักเดี่ยว
2,500
2,000
2,000
2,000
2,500
2,000
2,000
2,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
2,000
2,000
2,000
2,800
2,000
2,000
2,000
2,000

รายละเอียดอัตราค่ าบริการ
ลักษณะการเข้ าพัก

ราคา

ราคาขึน้ อยู่กับช่ วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

6,900 (ราคาเริ่มต้ น)

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

6,600

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

6,600

เด็ก *อายุ 3-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

6,000

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

2,000

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้ วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ ทกุ ประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานีร้ วม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นงั่ พร้ อมน ้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พกั 2 คืนพักห้ องละ 2-3 ท่าน
•
•
•
•
•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื ้อ
ค่ายานพาหนะท้ องถิ่น
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
ค่าสต๊ าฟนาเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไข
และข้ อตกลงของบริ ษัทประกันชีวิต

อัตรานีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋ า
× ค่าธรรมเนียมเข้ าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

× ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)

สิ่งที่ควรนาไป
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ของใช้ สว่ นตัว
หมวก เสื ้อกันหนาว
ครี มกันแดด
ของใช้ สว่ นตัว
ยาประจาตัว
กล้ องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสารองที่น่ ัง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรื อ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 20 วันต้ องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรี ยกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ ตามเวลาหรื อ
สถานที่ที่กาหนดไว้ ในโปรแกรมหรื อไม่ใช้ บริการส่วนใดส่วนหนึง่ พร้ อมคณะทัวร์ ทา่ นไม่ส ามารถเรี ยกร้ องค่าบริ การในส่วนนัน้
คืนได้
3. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยใดๆที่อาจเกิดขึ ้นด้ วยเหตุสดุ วิสยั เช่นการถูกปฎิเสธการเข้ าเมืองการยกเลิก
หรื อล่าช้ าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั เิ หตุตา่ งๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ รวมถึง เหตุการณ์ทาง
การเมืองทังในและต่
้
างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่ าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึ ้นไปคืนเงินทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจานวนเงินที่ชาระมาแล้ วในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมดในทุ
ั้
กกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนันจะไม่
้
สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ ี
1. รถโค้ ช - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 12 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน
3. รถตู้ 10 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน

