ท่องเที่ยวเชียงราย 4 วัน 2 คืน

กาหนดการเดินทาง: สิงหาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64
(การันตี 8 คน สามารถออกเดินทางได้ !!)
วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงราย

ช

19.00 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้ งให้ ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

19.30 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดยรถตู ้ VIP

วันทีส่ อง

ดอยตุง (สวนแม่ฟ้าหลวง) – ดอยช้างมู บ (จุดชมวิว) - ดอยผาฮี้
พระธาตุดอยตุง - เทีย่ วชมไร่ชาฉุ ยฟง - อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดินเชียงราย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (1) Set Box
นาท่านเดินทางไปยัง ดอยตุง พาท่านไปชมสวนดอกไม้ เมืองหนาว “สวนแม่ฟ้าหลวง” หรือ
“สวนดอยตุง” เป็ นสวนดอกไม้ หลากสีสัน บนพื้นที่
25 ไร่ ภายในสวนถู กตกแต่ง ด้ วยพันธุ์ไม้ ด อกไม้
ประดับสวยงาม ดูแลอย่างดี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ออกดอกตลอดปี อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย
กุหลาบ ดอกล าโพง ไม้ มงคลต่างๆ ไม้ ยืนต้ นและ
ซุ้ม ไม้ เ ลี้ อยมากกว่ า 70 ชนิ ด นอกจากแปลงไม้
ประทับกลางแจ้ งแล้ วยังมีโรงเรือนไม้ ในร่มจุ ดเด่น
คือกล้ วยไม้ จาพวกรองเท้ านารีชนิดต่างๆ ที่มีดอก
สวยงามมาก บริเวณกลางสวนมีประติม ากรรมเด็ก
ยืนต่ อตัวของ มีเซียม ยิ บ อิน ซอย โดย สมเด็จ ย่ า
พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่องที่สื่อถึงการทางาน
จะส าเร็ จ ได้ ต้ อ งท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อิ ส ระให้ ท่ า น
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางไป ชม
วิวแบบพาโนรามา “ดอยช้างมู บ” นี่คือนิยามของ

คาว่า "วิวพาโนรามา" อย่างแท้ จริง สาหรับจุ ดชมวิวดอยช้ างมูบจังหวัดเชียงราย ท่านจะได้ พบ
กับภาพของท้ องฟ้ ากว้ าง ทุ่งหญ้ าเขียวขจี และความโล่งโปร่งที่สามารถมองไปได้ ไกลสุดลูกหู
ลูกตา วิวด้ านหน้ าคือเทือกเขาในประเทศพม่า อิสระให้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านกาแฟภูผาฮี้
นาท่านเดินทางไป “ดอยผาฮี้ ” ชื่อดอยนี้อาจไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยสักเท่าใดนักว่าอยู่ “ดอยผา
ฮี้” คือ แหล่งปลูกกาแฟที่ข้ ึนชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมส่งขายตาม
ร้ านกาแฟต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งวิวทิวทัศน์ของบ้ านผาฮี้กโ็ ดดเด่นไม่แพ้ กัน เพราะที่ต้ังอยู่
บนดอยสูงโอบล้ อมด้ วยทิวเขาที่ส วยงามและมีรูป ร่างแปลกตา มี “ร้านกาแฟภูผาฮี้ ” ที่มีวิว
เบื้องหน้ าเป็ นภูเขาและผืนป่ าเขียวขจี มีมุมนั่งเล่นห้ อยขาชมวิวสุดเก๋อสิ ระให้ ท่านถ่ายรูป

บรรยากาศตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยตุง” เป็ นปูชนียสถานที่
สาคัญ พระธาตุดอยตุงถือเป็ นพระธาตุป ระจ าปี เกิดของคนเกิดปี กุน ที่นิยมมาสักการะเพื่อ
ความเป็ นสิริมงคล นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นพระธาตุดอยตุงได้ ในระยะไกลเนื่องจากพระ
ธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับ น้าทะเลประมาณสองพันเมตร จากนั้นนาท่านไปชม “ไร่ ชา
ฉุ ยฟง” ไร่ชาที่ปลูกโค้ งวนไปตามไหล่เขา นอกจากจะได้ ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของไร่ชาแล้ ว
ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดืม่ เบเกอรี่ แสนอร่อยให้ บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่แห่งนี้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ถนนคนเดินเชียงราย” อิสระช้ อปปิ้ ง เลือกซื้อสินค้ ามากมาย อาทิ
สินค้ าพื้นเมือง สินค้ าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้ าน และอาหารทานเล่น เป็ นต้ น
นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)

วันทีส่ าม

วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - เทีย่ วชมไร่ชา 101
ชมหมู่บา้ นสันติคีรี (หมู่บา้ น OTOP)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (3)
นาท่านเดินทางไป “วัด ร่ องเสือเต้น ” ตั้งอยู่ท่ีชุ มชนร่ องเสือเต้ น ไฮไลท์ ท่ีส าคัญอยู่ท่ีพระ
อุโบสถใหม่ท่ีส ร้ างขึ้น ด้ วยศิล ปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา
จากฝี มือศิลปิ นท้ องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็ นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย เอกลักษณ์คือใช้ เฉดสี
นา้ เงินฟ้ าตัดกับสีทอง ลวดลายงดงามอย่างมาก โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้
เฉดฟ้ าขาว นั้นมีความงามชดช้ อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ ชัด

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “วัดห้วยปลากั้ง” ตั้งอยู่ในตาบลริมกก พื้นที่ต้งั ของวัดนี้เป็ นพื้นที่
ภูเขารอบบริเวณวัดจะถูกรายล้ อมไปด้ วยเนินเขาอันเขียวขจีมากมายและไฮไลท์ท่สี าคัญของวัด
นี้กค็ อื “พบโชคธรรมเจดีย”์ เจดีย์เอกของทางวัดที่มีความสูงถึง 9 ชั้น มีรูปทรงที่แปลกตาหา
ชมที่อนื่ ไม่ได้ นอกจากที่น่ี เป็ นศิลปะแบบจีนผสมกับแบบล้ านนาได้ อย่างวิจิตรงดงาม มีรูปปั้ น
มังกรคู่คอยปกปั กษ์อยู่หน้ าเจดีย์ เป็ นมุมถ่ายรูป Unseen เชียงราย เลยทีเดียว จากนั้นนาท่าน
เดินทางไป “ดอยแม่สลอง” เป็ นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงราย เพราะอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ธรรมชาติและป่ าไม้ อุด มสมบู รณ์ เป็ นแหล่ งเพาะปลูก ชาที่ดีท่ีสุด ในไทย ภายใน

หมู่บ้านโดดเด่นด้ วยวัฒนธรรมของชาวจีนท้ องถิ่น และเป็ นสถานที่เที่ยวที่เหมาะกับ การมา
พักผ่อนอย่างมาก
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)

จากนั้นนาท่านเดินทางไปชม “ ไร่ชา 101” ตั้งอยู่บนดอยแม่สลองโดยจะมีการปลูกชาเป็ น
ขั้นบันไดไปตามแนวเนินเขา ต้ นชาเรียงรายเป็ นแถวยาวตามขั้นบันได สัมผัสบรรยากาศของ
หุบ เขาที่ล้ อมรอบ ทาให้ ท่ีน่ีเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวให้ ความสนใจ หากมาในช่ วง
เดือนธันวาคม-มกราคม จะปกคลุมด้ วยสีชมพูหวานๆ ของดอกนางพญาเสือโคร่ง จากนั้นพา
ท่านชิมชาหอมๆ ของไร่ชา 101 จากนั้นนาท่านเดินทางไป “หมู่บา้ นสันติคีรี” เป็ นหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่ น
อาหารของชนเผ่า ไม่ว่าการชมธรรมชาติ ทัศนียภาพที่เป็ นภูเขาสูงสลับเมฆหมอกและอากาศที่
หนาวเย็นเกือบตลอดปี เป็ นหมู่บ้านที่มีดอกไม้ เมืองหนาวที่มีท่เี ดียวในประเทศไทย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)
นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือเทียบเท่ำ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)

วันทีส่ ี่

ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่ )
แวะซื้ อของฝากพื้ นเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (6)

จ
ากนั้นนาท่านเดินทางไป “ไร่บุญรอด” หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย แหล่งเกษตรกรรมและไร่ชา
ขนาดใหญ่กว่า 600 ไร่ หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพบรรยากาศไร่ชาสวยๆ วิวเขาธรรมชาติ
แต่ใ ครว่าไร่ บุญรอดมีแค่วิวไร่ ชาสวยๆอย่ างเดียว ภายในไร่ยังมีจุ ดถ่ายรูป หลายจุ ดด้ วยกัน
อาทิ ชมดอกไม้ ใ นโซน Flower Bloom ทุ่ง คอสมอส ทุ่ งทานตะวั น ทุ่ งดอกซีโลเซีย โซน
กิจกรรม ATV ADVENTURE โซนกิจกรรม Happy Pony ให้ น้องๆได้ สนุกกับการขี่ม้าโพนี่
อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปวิวสวยๆ ทุ่งดอกไม้ ทุ่งชา ในไร่สิงห์ ป าร์ค จากนั้นนาท่านเดินทางไป
“วัดร่องขุ่น” ออกแบบและก่อสร้ างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้ างวัด
ให้ เหมือนเมืองสวรรค์ท่มี นุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้ างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ จน
ปั จจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูปความงดงามของวัดร่องขุ่น
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านเรียวกังคาเฟ่

นาท่านมาชมคาเฟ่ สไตล์ญ่ีปุ่น “ร้าน Ryokan Cafe” (เรียวกัง คาเฟ่ ) เป็ นคาเฟ่ ที่ให้ บริการ
อาหารและเครื่อ งดื่ม ท่ ามกลางบรรยากาศแบบญี่ ปุ่ น โดยเฉพาะคนที่ชื่ นชอบการถ่ ายรูป
รับ ประกัน เลยว่ามาร้ านนี้ จะต้ องได้ รูป ภาพกลับ บ้ า นได้ แน่ นอน และที่พลาดไม่ ได้ น่ันก็คือ
ไฮไลท์ข องทางร้านกับ เจ้าตุ๊ กตาโทโทโร่ตัวเขี ย วสุ ดน่ ารัก ที ่ตั้งอยู่ด า้ นหน้าป่ าไผ่ ยิ่ง ทาให้
บรรยากาศเหมือนกาลังอยู่ญ่ีปุ่นเลยที่เดียว จากนั้นนาท่านแวะ “ซื้ อของฝากพื้ นเมือง” ให้

ท่านได้ เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองประจ าจังหวัดเชียงราย แคปหมู น้าพริกหนุ่ ม ขนมไทยให้
เลือกสรรมากมาย
.......น.

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู ้ VIP

00.00 น.

นาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

** เงื่อนไขการสารองทีน่ งกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี **

อัตราค่าบริการ : สิงหาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64
ผูใ้ หญ่

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่

ส.ค. – ธ.ค. 63

ห้องละ 2-3
ท่าน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

เด็กไม่มีเตียง

วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 63
วันที่ 04 – 07 กันยายน 63
วันที่ 11 - 14 กันยายน 63
วันที่ 18 - 21 กันยายน 63
วันที่ 25 - 28 กันยายน 63
วันที่ 02 – 05 ตุลาคม 63
วันที่ 09 - 12 ตุลาคม 63
วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 63
วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 63
วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,900
7,200
6,900

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,900
7,200
6,900

6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,900
7,200
6,900

กาหนดการเดินทาง

พักเดี่ยว
เพิม่

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

วันที่ 06 – 09 พฤศจิ กายน
วันที่ 13 - 16 พฤศจิ กายน
วันที่ 20 – 23 พฤศจิ กายน
วันที่ 27 - 30 พฤศจิ กายน
วันที่ 04 – 07 ธันวาคม 63
วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 63
วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 63
วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 63
วันที่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64
วันที่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
วันที่ 01 – 04 มกราคม 64
วันที่ 08 - 11 มกราคม 64
วันที่ 15 – 18 มกราคม 64
วันที่ 22 - 25 มกราคม 64
วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64
วันที่ 05 – 08 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 64

6,900
6,900
6,900
6,900
7,500
7,500
7,500
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

6,900
6,900
6,900
6,900
7,500
7,500
7,500
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

6,900
6,900
6,900
6,900
7,500
7,500
7,500
7,900
8,900
8,900
7,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ**

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

อัตรานี้ รวม
 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 ค่าที่พัก 2 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ ปกำรัน ตีอ อกที่ 8 ท่ำนขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้

การชาระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุ ณำตรงต่ อเวลำ !! มำตำมเวลำนั ดหมำย หำกท่ ำนมำช้ำกว่ำเวลำที่รถออกเดินทำง ท ำให้ท่ ำน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่ำนจะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆได้
 รายการท่อ งเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุไ ว้ อาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คนื เงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิ ดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”

