
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เชียงราย-ดอยตงุ-แม่สาย-วดัรอ่งขุ่น 
กาํหนดการเดินทาง                            โปรแกรม � วนั �คืน 
 

วนัที!แรก:   กรุงเทพฯ–เชียงราย 

��.�� น. คณะพรอ้มกนั ณ ศูนยก์ารคา้แฟชั �นไอสแ์ลนด ์โดยมีเจา้หนา้ที� WeTrips ใหก้ารตอ้นรบัและดูแลเรื�อง
สมัภาระก่อนเดินทาง 

-�.�� น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย จงัหวดัเชียงราย โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที!นั !ง บริการอาหารว่าง 
(�มื0 อที��) และเครื�องดื�มบนรถ ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

วนัที!สอง:   กวา๊นพะเยา-เชียงราย-วดัร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-ไร่เชิญตะวนั 

�6.�� น. ถึง จ.พะเยา รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (�มื0 อที�-) หลงัอาหารนําท่าเดินทาง กวา๊นพะเยา บึง
ทะเลสาบนํ0าจืดใหญ่เป็นอนัดบั� ในภาคเหนือ และ อนัดบั � ของประเทศไทย 

 ชมทศันียภาพโดยรอบของกวา๊นพะเยา อิสระตามอธัยาศยั หลงัจากนั0นนําท่านเดินทางเขา้สู่ จ.เชียงราย 
เดินทางถึง จ.เชียงราย นําท่านเดินทางถึง วดัร่องขุน่ สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ชมงานศิลปะ
ที�งดงามทั0งลวดลายปนูปั0นประดบักระจกและจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลกัษณะเด่นของวดั คือ พระ
อุโบสถถูกแต่งดว้ย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั0นลดหลั �นกนัไป หนา้บนัไดประดบั ดว้ยพญานาค
มีงวงงาดูแปลกตา หลงัจากนั0น 



 

  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร จ.เชียงราย(�มื0 อที��) หลงัอาหารนําท่านเดินทางถึง ไร่บุญ
รอด หรือ สิงหป์ารค์ จ.เชียงราย   เป็นแหล่งท่องเที�ยว เชิงเกษตรแห่งใหม ่ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมี
แปลงปลกูขา้วบารเ์ลตข์องเบียรสิ์งหซึ์�งอยูด่า้นหนา้แลว้ ยงัมีพื0 นที�เกษตรกรรม และไร่ชากวา่ 600 ไร่ อิสระ
ตามอธัยาศยั  หลงัจากนั0นนําท่านเดินทางถึง ไร่เชิญตะวนั ศูนยป์ฏิบติัธรรมที�ท่านพระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี 
(ว.วชิระเมธี) ไดส้รา้งขึ0 น จากแรงบลัดาลใจที�จะหาที�ปลีกวิเวกส่วนตวัสงบๆ อิสระตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนั
สมควรนําท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั 

 
  
 
เย็น รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร(�มื0 อที�H) หลงัอาหารนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมไฮ เชียงราย   
  ***หรือเทียบเท่า*** อิสระพกัผ่อนหรือ เดินถนนคนเดินตามอธัยาศยั 

วนัที!สาม:   พระธาตุดอยตงุ-วดัพระธาตดุอยตงุ-สวนแม่ฟ้าหลวง-ไร่ชาฉุยฟง-สามเหลี!ยมทองคาํ 

�6.�� น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(�มื0 อที�K) หลงัอาหารเชา้หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอย
ตุงสกัการะพระธาตุที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของจงัหวดัเชียงราย ซึ�งมีความเก่าแก่ สวยงาม และตั0งอยูบ่นยอด
เขาที�สูงจากระดบันํ0าทะเลปานกลางราว 2,000 เมตร ต่อดว้ย สวนแมฟ้่าหลวง กราบสกัการะพระตาํหนัก
ดอยตุงสิ�งศกัดิNสิทธิNประจาํทอ้งถิ�นเพื�อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง พรอ้มชมพนัธด์อกไมน้านาชนิด ณ สวนแมฟ้่า
หลวง หลงัจากนั0น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร(�มื0 อที�O) หลงัอาหารออกเดินทางสู่ ไร่ชา ฉุยฟง ชิมชารส
ดั0งเดิมพรอ้มชมทศันียภาพที�สวยงาม ของไร่ชา หลงัจากนั0นนําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สามเหลี�ยมทองคาํ  
ที�สามารถชมทิวทศัน์ไดถึ้งสามประเทศไดแ้ก่ ประเทศไทย สสป.ลาว ประเทศพมา่ จากนั0นนําท่าน มนัส
การ พระเจา้ลา้นตื0 อ พระเชียงแสนสี�แผ่นดิน สิ�งศกัดิNสิทธิNคู่บา้นคู่เมือง ของชาวเชียงแสน   

เย็น รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร(�มื0 อที�6) หลงัอาหารนําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมไฮ เชียงราย   
  ***หรือเทียบเท่า*** อิสระพกัผ่อนหรือ เดินถนนคนเดินตามอธัยาศยั 

วนัที!สี!:   เชียงราย-ลาํพูน-กรุงเทพฯ 

�6.�� น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(�มื0 อที�P) หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ จ.ลาํพนู เดินทางถึง  
วดัจามเทวี หรือที�เรียกกนัว่า วดักู่กุด สกัการะ อนุสาวรียพ์ระนางจามเทวี วีระสตรีคู่บา้นคู่เมืองหริภุญชยั 
หลงัจากสกัการะเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสู่ จ.นครสวรรค ์

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร จ.ลาํพนู(�มื0 อที��) หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ จ.
นครสวรรค ์

เย็น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร จ.นครสวรรค ์(�มื0 อที���) หลงัอาหารนําท่านออกเดินทางมุ่ง
สู่ กรุงเทพฯ  

--.�� น. ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิNภาพ.... พรอ้มความประทบัใจ 
หมายเหตุ: โปรแกรมนี0 อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บริการต่อท่าน 
ระหวา่งเดือน ตุลาคม -KO�-เดือนกุมภาพนัธ-์KO� 

วนัที�เดินทาง ราคาเริ�มตน้  
4-7 ต.ค. O� 6,700.- 

11-14 ต.ค. O� 6,900.- 
18-21 ต.ค. O� 6,700.- 
25-28 ต.ค. O� 6,700.- 

��-�H พ.ย. O� 6,900.- 

�P-�� พ.ย. O� 6,900.- 

�K-�P พ.ย. O� 6,900.- 

----K พ.ย. O� 6,900.- 

-� พ.ย. O�-�- ธ.ค. O� 6,900.- 

�O-�� ธ.ค. O� 6,900.- 

��-�O ธ.ค. O� 6,900.- 

-�--� ธ.ค. O� 6,900.- 

-6-�� ธ.ค. O� 6,900.- 

�-O ม.ค. O- 6,900.- 

��-�� ม.ค. O- 6,900.- 

�6--� ม.ค. O- 6,900.- 

-H--6 ม.ค. O- 6,900.- 

�� ม.ค.O--� ก.พ. O- 6,900.- 

6-�� ก.พ.O- 6,900.- 

�H-�6 ก.พ.O- 6,900.- 

-�--H ก.พ.O- 6,900.- 



 

  

 

 
อตัราค่าบริการนี8 รวม 
-ค่ารถตู ้VIP ที�นั �ง � ที�นั �ง รวมนํ0ามนัเชื0 อเพลิง พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวก   
-ค่าที�พกั โรงแรมไฮ เชียงราย - คืน (พกั --� ท่าน/หอ้ง) 
-อาหารตลอดการเดินทางตามรายการ ทั0งหมด �� มื0 อ ระหวา่งการเดินทางมีบริการเครื�องดื�ม  
-ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ  
-มคัคุเทศกดู์แลท่านตลอดการเดินทาง (ไกด ์1 ท่าน) 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทุกที�นั�ง ๆ ที�นั�งละ 1,000,000.-บาท ค่ารกัษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท 
อตัราค่าบริการนี8 ไม่รวม 
 -ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั    -ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
 -ค่าชาํรุด/เสียหายของรถตู/้ที�พกั  -ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด /สปา -
ภาษีมลูค่าเพิ�ม 6% และหัก ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกํากับภาษี) 
เงื!อนขาการชาํระเงิน 
-ชาํระมดัจาํงวดแรก จาํนวน 2,000 บาท/ท่าน ภายใน - วนั หลงัจากยืนยนัการจอง   
-ชาํระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง -� วนั   
สิ!งที!ควรนาํไปดว้ย 
-หมวก/ถุงมือกนัหนาว/เสื0 อกนัหนาว 
-ของใชส้่วนตวั 
-และอื�นๆตามความเหมาะสม 
เงื!อนไขการเดินทาง 
-โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิNไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆที�อาจเกิดขึ0 นดว้ยเหตุสุดวิสยั เช่น ภยัที�อาจเกิดขึ0 นตาม    ธรรมชาติ 
การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจจะเกิดขึ0 นไดร้วมถึงเหตุการณท์างการเมืองทั0งในและต่างประเทศ และเหตุอื�นๆที�อยู่
นอกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัท 
เงื!อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 
-ยกเลิกการเดินทางตั0งแต่ �� วนัขึ0 นไป คืนเงินทั0งหมด 
-ยกเลิกการเดินทาง �K--� วนั ขอสงวนสิทธิN ยึดเงินมดัจาํ ในทุกรณี 
-ยกเลิกการเดินทาง �6-�H วนั คืนเงิน -�% -ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัรม์าเต็มจาํนวนเต็ม) 
-ยกเลิกการเดินทาง ��-�O วนั ขอสงวนสิทธิN ยึดเงินทวัรท์ั0งหมด ในทุกรณี 
-การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �K วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั0นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 


