
 
 
 

โปรแกรมทัวร์เชียงราย-แม่สลอง-เชียงใหม่ 4 วนั 3 คืน (D4-64) 
ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-ไร่องุ่นหอมแผ่นดิน-สวนส้มธนาธร 

ฮิโนกแิลนด์- บ่อน า้พุร้อนฝาง -วัดท่าตอน-เจดีย์สันติครีี-ตลาดชา-ไร่ชา 101 
ไร่ชาฉุยฟง-ดอยตุง-ดอยช้างมูบ-ดอยผาฮี ้

  
 
 
 

 
 
วนัแรก : ไร่บุญรอด-วดัร่องขุ่น-เรียวกัง คาเฟ่-วดัร่องเสือเต้น-วดัห้วยปลากั้ง 
เช้า  รับสมาชิกที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
09.00 น. ออกเดินทางถึงไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เสน้ทางเดียวกบัวดัร่องขุ่น เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกขา้วบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซ่ึงอยู่
ดา้นหนา้แลว้ ยงัมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากวา่ 600 ไร่  อีกทั้งยงัปลูกพชืหลายชนิดตามความเหมาะสม
กบัสภาพดิน ทั้งไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ ล้ินจ่ี ล าไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชา
พนัธุ์อู่หลง มะนาวหม่อนว่ากนัว่ามะเขือเทศที่ไร่บุญรอด รสชาติ หวานและกรอบมากอีกทั้งยงัมีการท า
ฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงววันม และพื้นที่จดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ให้ทุกท่านไดถ่้ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอด
หน้าไร่+จุดดชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ไม่รวมรถรางกรณลูีกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม) 

11.00 น. พาทุกท่านเดินทางถึงวัดร่องขุ่นตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองถือเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คที่ตอ้งไปเม่ือไปเยอืนเม่ือไป
ถึงจงัหวดัเชียงราย ส าหรับ “วดัร่องขุ่น” วดัที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์” 
จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวดัอนัยิง่ใหญ่น้ีขึ้นเพือ่ถวายเป็นพทุธบูชา มีความโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์ทาง
ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวจิิตรอลงัการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารขา้วซอย กะโหลง้ (มื้อที่ 1)  
13.30 น. แวะมาจิบชา กินราเมงเทมปุระ ถ่ายภาพเก๋ๆ คู่รูปป้ันโตโตโร่ น่ารัก น่าหยกิ น่าซุกพงุ ตวัเบอ้เร้อ คาเฟ่สไตล์

ญี่ปุ่ นกลางบรรยากาศทุ่งนาในอ าเภอแม่ลาว ใกล้ๆ กับวดัร่องขุน จงัหวดัเชียงราย บรรยากาศดี ร่มร่ืน 



เหมือนหลุดเขา้มาอยูใ่นการ์ตูนญี่ปุ่ น ณ เรียวกัง คาเฟ่ (Ryokan Café) ซ่ึงมีความเป็นญี่ปุ่ นสูงมาก!! ดว้ย
ความที่เจา้ของร้านเคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่ น และช่ืนชอบวฒันธรรม (ตามอัธยาศัย)  

15.00 น. น าท่านเดินทางถึงวัดร่องเสือเต้น ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นร่องเสือเตน้ ต  าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย และ
ก าลงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ถูกพูดถึงในเร่ืองของเอกลกัษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดย
ใชโ้ทนสีน ้ าเงินและสีฟ้าเป็นหลกั ที่ใชเ้ป็นส่ือแสดงถึงธรรมะขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ อนัเป็น
หลกัความจริงตามเหตุและผล เปรียบเสมือนเป็นทอ้งฟ้าที่สดใส และไม่วา่ใครก็ตามที่ไดม้าเห็น ต่างก็ตะลึง
ในพทุธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง 

16.00 น. ชมมหัสจรรยม์หาเจดีย ์9 ชั้น ณ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่นเขา 
และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ 
ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา หลงัคาสีแดงมีรูป
ป้ันมงักรทอดยาวทั้งสองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย ์เล็กๆ 12 ราศี วดัหว้ยปลากั้งเป็นวดัซ่ึงชาวบา้นนบัถือ
และเช่ือกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนจะหมือนกบัไดข้ึ้นสวรรค ์ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระ
อรหันตต่์างๆ ภายในเจดียเ์ป็นที่ประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ เจดีย ์9 ชั้นน้ี มี
ช่ือวา่ พบโชคธรรมเจดีย ์

17.00 น. รับประทานอาหาร พร้อมชมพระอาทิตยต์กริมแม่น ้ ากก (มื้อที่ 2) หลงัจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้
น าท่านเดินทางเช็คอินเขา้ที่พกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พักโรงแรมไดม่อนปาร์คอินน์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สอง : ไร่องุ่นหอมแผ่นดนิ-สวนส้มธนาธร-ฮิโนกแิลนด์-บ้านสวนโกหลกั 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
09.30 น. น าท่านเดินทางถึงไร่องุ่น หอมแผ่นดิน จะมีทั้งในส่วนของไร่องุ่น ห้องอาหาร ห้องกาแฟ และร้านขายของ

ฝาก ภายในบริเวณกวา้งขวางตกแต่งแต่ละมุมไดส้วยมีความเป็นระเบียบแบ่งสดัส่วนของพื้นที่ชดัเจน มีมุม
ส าหรับถ่ายภาพสวยงามหลายจุด มี Wifi รายการอาหารมีให้เลือกเยอะพอสมควรรวมถึงเคร่ืองด่ืมชา กาแฟ 
น ้ าผลไมป่ั้นต่างๆ เป็นร้านอาหารในอ าเภอแม่อายที่น่าสนใจมาก(ตามอัธยาศัย) 

10.30 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้มธนาธร เป็นสวนส้มที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซ่ึงสวนส้มธนาธร
แห่งน้ี เป็นที่รู้จกักนัดีในเร่ืองของคุณภาพ จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองฝางซ่ึงเป็นเมือง
ตน้ก าเนิดของส้มพนัธุ์สายน ้ าผึ้งเลยทีเดียว ที่น่ีก่อตั้งขึ้นโดยคุณบณัฑูร จิระวฒันากูล โดยเป็นสวนส้มที่
สามารถปลูกส้มไดม้ากกว่า 10 สายพนัธุ์ แต่ที่รู้จกักนัดี คือ ส้มสายน ้ าผึ้ง ส้มฟรีมองตธ์นาธร และปัจจุบนั



ไดพ้ฒันใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้ไป ชมสวนและชิมน ้ าส้มสดๆ พร้อมกบัเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑก์ลบับา้น น าท่านนัง่รถรางชมสวน (สวนแปดท่าตอน) (กรณีไม่เปิดปรับเป็นจุดชมวิวริมมน ้า
กกท่าตอน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารริมแม่น ้ ากกในอ าเภอทา่ตอน (มื้อที่ 4) 
14.30 น. พาคณะแวะเที่ยว ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) อาณาจกัรไมฮิ้โนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย 

ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอไชยปราการ ที่น่ีเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเนรมิตพื้นที่กวา่ 83 ไร่ 
สร้างเป็นเมืองจ าลองแบบญี่ปุ่ นขนานแท ้โดดเด่นดว้ยการประดบัตกแต่งอยา่งโคมแดงขนาดยกัษแ์บบวดัอา
ซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วดัฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนส่ิงก่อสร้างต่างๆ 

16.00 น. พาสมาชิกชมสวน “อินทผลมั” สวนแรกของประเทศไทย ณ สวนอินทผลัม บ้านสวนโกหลัก ภายในเป็น
สวนสวยสไตล์ญี่ปุ่ น แต่งบรรยากาศสไลตญ์ี่ปุ่ น ล าธาร สะพาน น ้ าตก หลงัคาทรงญี่ปุ่ น และห้องน ้ าที่ท  า
จากไมห้อมฮิโนกิ มีช็อปผลิตผลและของฝากจากอินทผลมั มีทั้งน ้ าอินทผลมั และผลอินทผลมั ให้เลือกซ้ือ
เป็นของขวญัของฝากได ้และยงัมีร้านกาแฟสดใหบ้ริการ (ตามอัธยาศัย) 
 
 

 
 
 
 
 
 
17.30 น. พาคณะเขา้สู่ที่พกั ณ โรงแรม ฝาง โมเดิร์น (พักตัวอาคารของทางโรงแรม กรณอีัพพักเป็นตัวบ้านเพิ่มท่าน

ละ 500 บาท) และพกัผอ่นตามอธัยาศยั (อาหารมือ้เย็นในที่พกัตามอธัยาศัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม : บ่อน า้พุร้อนฝาง -วดัท่าตอน-พระบรมธาตุเจดย์ีสันติครีี-ตลาดชา-ไร่ชา 101 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ พร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ ที่พกั (มื้อที่ 5) 
08.30 น. น าคณะชม บ่อน ้าพุร้อนฝาง ที่มีมากมายกว่า 50 บ่อ โดยตั้งกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปรอบๆ ภายในบริเวณ

พื้นที่ที่กวา้งใหญ่กวา่ 10 ไร่ ซ่ึงทางอุทยานแห่งชาติฯ ไดพ้ฒันาพื้นที่ให้มีความสวยงามเขา้กบัธรรมชาติ โดย
ท าทางเดินดว้ยแนวหิน เขา้ไปชมบ่อน ้ าพรุ้อนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงบ่อน ้ าพรุ้อนบางบ่อก็มีขนาดใหญ่ บางบ่อมี



ขนาดเล็ก แต่วา่จะมีบ่อใหญ่อยูห่น่ึงบ่อที่จะมี ไอน ้ าพุง่ขึ้นสูงกวา่ 40-50 เมตร ซ่ึงสร้างความต่ืนตะลึงใหก้บัผู ้
ที่ไดม้าชม พร้อมกบัส่งกล่ินก ามะถนักระจายไปทัว่และก็มีบางบ่อที่มี อุณหภูมิสูงถึงขนาดสามารถตม้ไข่จน
สุกไดภ้ายในระยะเวลาแค่ 10-20 นาที  

10.30 น. น าท่านเดินทางเขา้ชมวัดท่าตอนวดัท่าตอนเดิมเป็นวดัเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วตัถุโบราณที่คน้พบใน
บริเวณน้ี วดัท่าตอนยงัเป็นสถาบนัการศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนยบ์  าบดัยาเสพติด 
และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวดัที่มีทิวทศัน์งดงาม และเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรง
ครองราชยเ์ป็นปีที่ 50 ทางวดัไดริ้เร่ิมโครงการก่อสร้างเจดียแ์กว้เฉลิมพระเกียรติไวบ้นยอดเขา ดา้นบนมีจุด
ชมววิซ่ึงจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น ้ ากกไหลคดเคี้ยวอยูเ่บื้องล่าง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารในอ าเภอท่าตอน (มื้อที่ 6) 
14.30 น. น าท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นบนยอดดอยแม่สล

อง ตั้งอยูบ่นยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง ห่างจากหมู่บา้นประมาณ 4 กม. พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินท
ราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยูบ่นยอดสูงสุดที่ระดบัความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสันติคีรี ห่างจากหมู่บา้น 4 
กม. พระบรมธาตุฯ สร้างแลว้เสร็จเม่ือราวปี พ.ศ. 2539 เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จยา่ 

15.30 น. น าท่านเดินทางเยีม่ยมชม ตลาดชาบนดอยแม่สลอง ซ่ึงที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งน้ีมีชาให้เลือกมากมาย
หลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาส่ีฤดู ชาโสม ชาขา้วหอม ชามะลิ ชาหม่ืนล้ี
และชนิดอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกัน
โรคเบาหวาน ลดความอว้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นยาแลว้ ชายงัเป็นเคร่ืองด่ืมที่ชาวจีนนิยมด่ืมกนัอีกดว้ย 

16.30 น. เดินทางมุ่งหนา้สู่  นไร่ชาที่ควา้รางวลัชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริเวณทางเขา้
จะเห็นความสวยงาม ของของตน้ชาเรียงรายเป็นขั้นบนัได สลบักบัเบื้องหลงัเป็นทิวเขา จึงท าใหภ้าพต่างนั้น
งดงามราวกบัอยูใ่นหว้ง แห่งความฝัน ไร่ชา 101 

18.30 น. น าท่านเดินทางเช็คอินเขา้ที่พกั (อาหารเยน็ตามอธัยาศัยที่ห้องอาหารดอยหมอกดอกไม้) 
(พัก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



วนัที่ส่ี : ไร่ชาฉุยฟง-สวนดอกไม้ดอยตุง-สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง-ดอยช้างมูบ-ดอยผาฮี ้
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 7)  ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

09.00 น. สมัผสักบับรรยากาศแบบธรรมชาติที่  ไร่ชาฉุยฟง  ไร่ชาคุณภาพอนัดบัตน้ ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบ
เตม็ไปดว้ยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตวัไร่ชาตั้งอยูบ่นเนินเขาปลูกไล่ระดบัลงมาเป็นขั้นบนัได มีร้านชา
เล็กๆ ตั้งอยูค่ลา้ยระเบียงยืน่ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหน าไปกบัเมนูสารพดัชา พร้อม
ช่ืนชมความงามของไร่ไดอ้ยา่งเตม็ที่   

11.00 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอกไม้ดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาวบน
พื้นที่ 25 ไร่ อยู่ด้านหน้าของพระต าหนักดอยตุง สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2534 ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยสีสัน
พรรณไมไ้ดอ้ยา่งสวยงาม ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนออกดอกตลอดทั้งปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยนืต่อตวั 
งานประติมากรรมน้ีไดรั้บพระราชทานช่ือว่า “ความต่อเน่ือง” นอกจากแปลงไมป้ระทบักลางแจง้แลว้ยงัมี
โรงเรือนไมใ้นร่ม จุดเด่นคือกลว้ยไมจ้  าพวกรองเทา้นารีชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงาม หากเดินเหน่ือย ที่น่ียงัมี
ร้านกาแฟไวบ้ริการซ่ึงก็เป็นกาแฟที่ไดจ้ากดอยตุงน่ีเอง (รวมบัตรค่าเข้าชม) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 8) 
13.30 น. น าท่านชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง หรือสวนรุกขชาติดอยชา้งมูบ อยูบ่ริเวณดอยชา้งมูบซ่ึงเป็นจุดสูงสุด

ของดอยตุง เป็นสถานที่รวบรวมพนัธุไ์มต้ระกูลกุหลาบพนัปีไวม้ากที่สุดในประเทศ นอกจากน้ียงัมีกลว้ยไม้
ป่า กลว้ยไมดิ้น และรองเทา้นารี พญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิวต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลาน
อสัดง จุดส่องสามแควน้ (ไทย-พม่า-ลาว) ซ่ึงถดัไปเล็กน้อยจะเห็นต ารวจตระเวณชายแดนตั้งค่ายดูแลความ
เรียบร้อยอยู ่และบริเวณลานน ้ าพระราชหฤทยัสมเด็จยา่ ซ่ึงจะมีตน้กุหลาบพนัปีสีแดงสด และตน้ไมข้นาด
ใหญ่อายนุับร้อยปี อยูภ่ายใตก้ารดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ท  าให้ชาวเขาไดรั้บโอกาสในการสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวตามพระราชด าริของสมเด็จยา่ที่ทรงตั้งพระทยัไว ้

14.30 น. น าท่านชมววิ จุดชมววิไทย-พม่า ที่ ดอยช้างมูบเป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2535 บนพื้นที่ 250 ไร่ บริเวณทางเขา้ของสวน มีพระสถูปช้างมูบตั้ งอยู่บนหินขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะ
เหมือนชา้งหมอบ เป็นเจดียข์นาดเล็กที่เก่าแก่ อายปุระมาณ 100 กว่าปี ซ่ึงน่าจะเป็นที่มาของช่ือดอยแห่งน้ี
จากนั้นน าท่านชมวิวร้านกาแฟที่ ดอยผาฮี้ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่ใชชี้วติแบบเรียบง่าย และ
ยงัเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย นอกจากแวะมาจิบเคร่ืองด่ืม กาแฟรสชาติ
เยีย่ม  และไดท้านอาหารแลว้ ความพเิศษของร้านกาแฟภูผาฮ้ี คือ ววิของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียง
รายเบื้องหนา้ มีมุมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จิบกาแฟ (ตามอัธยาศัย) 

 
 
 
 
 
 
17.30น. น าสมาชิกทุกท่านส่งสนามบินเชียงราย  โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

 



อตัราค่าบริการ  2-3  ท่าน (รถเก๋งไม่มไีกด์)  ราคาท่านละ  7,990 บาท 
อตัราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์)  ราคาท่านละ  6,990 บาท 
อตัราค่าบริการ  6-9  ท่านขึน้ไป (รถตู้พร้อมไกด์)  ราคาท่านละ  6,500 บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   
 

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกได้ดงันี ้ 
โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท /โรงแรมพมิานอนิน์/โรงแรมพาร์คอนิน์เชียงราย 

ที่พกัระดบั 4 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมแกรนด์ วสิต้า/โรงแรมรสา บูทีค 

อัตรานีร้วม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  3 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 8 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 
- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่พกั : โรงแรม ไดม่อนด์ ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท เชียงราย (3 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 



ที่พกั : เวยีงอนิทร์ ริเวอรไซด์ รีสอร์ท (4 ดาว) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



ที่พกั : โรงแรมฝางโมเดร์ิน 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



ที่พกั : ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


