
 
 
 
 

   
 

  

         ทวัร์ไทย แอ่วเชียงราย...ม่วนใจ่แต้ๆ  3วนั 2คืน (DD) 

 

 
 

แอ่วเชยีงราย...ม่วนใจแ่ต ้ๆ  
3วนั 2คนื 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ, ทีพั่ก 2 คนื, อาหารเชา้ 2 มือ้, รถรับ-สง่สนามบนิ 
พเิศษ!!! 22 พ.ย.-22 ธ.ค. 62 บัตรเขา้ชมงานแสง ส ีเสยีง วัดรอ่งขุน่ พรอ้มอาหารค า่ 

 
 
รายละเอยีดโปรแกรม เดนิทางวนัอาทติย-์พฤหสับด ีต ัง้แต ่2 ทา่นขึน้ไป 

   (วนันี ้– 31 ม.ีค. 63)      
วนัแรก   เดนิทางไปเชยีงรายโดยสายการบนินกแอร ์ 

 ไฮไลตอ์ุโบสถสนี ้าเงนิ วัดรอ่งเสอืเตน้+เจา้แมก่วนอมิองคใ์หญส่ดุในภาคเหนอื วัดหว้ยปลากัง้ 
สักการะอนุสาวรยีพ์อ่ขนุเม็งราย+ชมไร่บญุรอด (ไม่รวมคา่ต๋ัวน่ังรถรางชมไร่ทา่นละ 100 บาท) 
ชมศลิปะลา้นนาประยกุต ์วัดรอ่งขนุ+มือ้เย็น (1) บฟุเฟ่ต ์(เฉพาะวันที ่22 พ.ย.-22 ธ.ค. 62)  
 เขา้ทีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง  มือ้เชา้ (2) ทีพั่ก   อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย (หรอืเลอืกซือ้optionเสรมิ) 
วนัทีส่าม  มือ้เชา้ (3) ทีพั่ก + อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย (หรอืเลอืกซือ้optionเสรมิ)   แวะซือ้ของฝาก   

 สง่สนามบนิ / เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์  
 

โรงแรม 
ราคา 

ตอ่ ทา่น 
เด็ก 
3-6 ปี 

เด็ก 
7-11 ปี 

M Residence Hotel 3* 9,299 7,299 7,999 

M Boutique 3* 9,299 7,299 7,999 

Kong Garden 3* 9,299 7,299 7,999 

Wiang Inn Hotel 4* 9,599 7,399 8,299 

หมายเหต ุ:  - พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว วนัที ่20 ธ.ค. 62-5 ม.ค. 63 จา่ยเพิม่ทา่นละ 300 บาท 
- พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว วนัที ่1 พ.ย. 62-31 ม.ค. 63 จา่ยเพิม่ทานละ 500 บาท 

- พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว วนัที ่31 ธ.ค. 62 New Year Dinner จา่ยเพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 
- ราคานีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัวนัเดนิทาง ณ วนัท าการจอง 

ราคานีร้วม :   

1) คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ สายการบนินกแอร ์พรอ้มน ้าหนักกระเป๋า 20 กก (เทีย่วไป DD8714 DMK-CEI 07.30-08.45 / เทีย่วกลบั 

DD8723 CEI-DMK 19.05-20.20),รถรับ-สง่ตามรายการ   

2) ทีพั่ก พักหอ้งละ 2 ทา่น จ านวน 2 คนื, อาหาร 2 มือ้  

3) แถมฟร!ี!! 22 พ.ย.-22 ธ.ค. 62 บัตรเขา้ชมงานแสง ส ีเสยีง วัดรอ่งขุน่ พรอ้มอาหารค ่า 
4) แถมฟร!ี!! ประกันอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท,  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ จากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

5) ไกด ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (กรณีเดนิทาง 4 ทา่นขึน้ไป)  
6) ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

ราคานีไ้มร่วม :   
1) คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่(มือ้ทีท่านอสิระ)คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิิ
บารใ์นหอ้งพักโรงแรม, คา่รักษาพยาบาล(กรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2) คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิ
3) ไกด ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (กรณีเดนิทาง 2-3 ทา่น หากตอ้งการไกดเ์พิม่ทา่นละ 500 บาท) 

4) คา่ทปิพนักงานขับรถและไกด ์อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 
 
เงือ่นไขการจอง :   

1) สง่ส าเนาบัตรประชาชนทีช่ดัเจนของผูท้ีจ่ะเดนิทางทกุทา่นเพือ่จองตั๋วเครือ่งบนิ 
2) เมือ่ท าการจองแลว้ กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูป้ระสานการตดิตอ่ส าหรับออกใบรับเงนิของทา่น และ
ช าระคา่ใชจ้่ายเต็มจ านวนภายในวันทีจ่อง(กอ่นเวลา 17.00 น.) โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ  

 



 
 
 
 

   
 

  

         ทวัร์ไทย แอ่วเชียงราย...ม่วนใจ่แต้ๆ  3วนั 2คืน (DD) 

 

 
 
 
 

เลอืกซือ้ Option เสรมิ 
 

Option1   บา้นด า-ไรช่าฉุยฟง-วนอทุยานถ า้หลวง ขนุน า้นางนอน-แมส่าย  (ราคาทา่นละ 2,099 บาท) 
08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่บา้นด า อ.ถวัลย ์ดัชน ี
10.30 น.  น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอแม่จัน พาชม ไร่ชาฉุยฟง ชมิชาสดจากไร่และเคก้ชาเขยีว 
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวัน 
13.30 น.  น าทา่นชม วนอุทยานถ ้าหลวง ขนุน ้านางนอน เป็นถ า้หนิปนูขนาดใหญ ่ยาวถงึ 7 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นชม  

   สระมรกตถ ้าหลวงบอ่น ้าสฟ้ีา ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตบิรเิวณขนุน ้านางนอน 
15.30 น.  น าทา่นเดนิทางไปยัง แม่สาย พาทา่นซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ตลาดดอยเวา มสีนิคา้น าเขา้จากประเทศเพือ่นบา้นหลากหลาย 
    ชนดิ มคีวามน่าสนใจและมรีาคาถกู เป็นตลาดการคา้ชายแดนทีม่ชี ือ่เสยีงมานานหลายสบิปี 
16.30 น.  คณะเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืงเชยีงราย 
18.00 น.  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
 
 
Option2   ดอยตงุ-พระธาตดุอยตงุ-ผาฮี-้ผาหม ี (ราคาทา่นละ 2,199 บาท) 
08.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ดอยตุง 
09.30 น.  น าทา่นชม พระต าหนักดอยตุง และ สวนแม่ฟ้าหลวง (ไมร่วมคา่ต๋ัวเขา้ชมจดุละ 90 บาท) 
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวัน 
13.30 น.  กราบสักการะ พระบรมธาตดุอยตุง เป็นปชูนยีสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเชยีงราย 
14.30 น.  เดนิทางถงึ ดอยผาฮี ้แหล่งปลกูกาแฟทีข่ึน้ชือ่ของเชยีงราย ม ีรา้นกาแฟ ภผูาฮี ้ทีม่วีวิเบือ้งหนา้เป็นภเูขาและผนืป่า 
    เขยีวขจ ีมมีุมน่ังเล่นหอ้ยขาชมววิสดุเก ๋
15.30 น.  ดอยผาหม ีหมูบา้นเล็กๆทีม่ทีัศนยีภาพทีด่ ีอากาศสดชืน่เย็นสบาย บรรยากาศคอ่นขา้งสงบ 
16.30 น.  คณะเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืงเชยีงราย 
18.00 น.  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
 
 


