โปรแกรมทัวร์ เชียงราย-แม่ สลอง-เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน (D4-64)
ไร่ บุญรอด-วัดร่ องขุ่น-วัดร่ องเสื อเต้ น-วัดห้ วยปลากั้ง-ไร่ องุ่นหอมแผ่นดิน-สวนส้ มธนาธร
ฮิโนกิแลนด์ - บ่ อนา้ พุร้อนฝาง -วัดท่ าตอน-เจดีย์สันติครี ี -ตลาดชา-ไร่ ชา 101
ไร่ ชาฉุยฟง-ดอยตุง-ดอยช้ างมูบ-ดอยผาฮี้

วันแรก : ไร่ บุญรอด-วัดร่ องขุ่น-เรียวกัง คาเฟ่ -วัดร่ องเสื อเต้ น-วัดห้ วยปลากั้ง
เช้ า
09.00 น.

11.00 น.

12.00 น.
13.30 น.

รับสมาชิกที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง
ออกเดินทางถึงไร่ บุญรอด เป็ นไร่ ของบริ ษทั บุญรอด ผูผ้ ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่ องขุ่น เป็ นแหล่ง
ท่อ งเที่ ยวเชิ งเกษตรแห่ งใหม่ ภายในไร่ บุ ญ รอดนอกจากจะมี แปลงปลู ก ข้าวบาร์ เล่ ข องเบี ยร์ สิงห์ ซ่ ึ งอยู่
ด้านหน้าแล้ว ยังมีพ้นื ที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ ชากว่า 600 ไร่ อีกทั้งยังปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสม
กับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟื อง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลาไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชา
พันธุ์อู่ หลง มะนาวหม่ อ นว่ากันว่ามะเขือ เทศที่ไร่ บุญรอด รสชาติ หวานและกรอบมากอี กทั้งยังมี การทา
ฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม และพื้นที่จดั สวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอด
หน้ าไร่ +จุดดชมวิวไร่ ชา+หอซิปไลน์ ) (ไม่ รวมรถรางกรณีลูกค้าต้ องการใช้ บริการเพิ่มเติม)
พาทุกท่านเดินทางถึงวัดร่ องขุ่นตั้งอยูใ่ นอาเภอเมืองถือเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ตอ้ งไปเมื่อไปเยือนเมื่อไป
ถึงจังหวัดเชียงราย สาหรับ “วัดร่ องขุ่น” วัดที่อ อกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ”
จิตรกรเรื องนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิง่ ใหญ่น้ ีข้ นึ เพือ่ ถวายเป็ นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทาง
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารข้าวซอย กะโหล้ง (มื้อที่ 1)
แวะมาจิบชา กินราเมงเทมปุระ ถ่ายภาพเก๋ ๆ คู่รูปปั้ นโตโตโร่ น่ารัก น่าหยิก น่าซุกพุง ตัวเบ้อเร้อ คาเฟ่ สไตล์
ญี่ ปุ่ นกลางบรรยากาศทุ่ งนาในอ าเภอแม่ ล าว ใกล้ๆ กับ วัดร่ อ งขุน จังหวัด เชี ยงราย บรรยากาศดี ร่ มรื่ น

15.00 น.

16.00 น.

17.00 น.

เหมื อนหลุ ดเข้ามาอยูใ่ นการ์ ตูนญี่ปุ่น ณ เรี ยวกัง คาเฟ่ (Ryokan Café) ซึ่ งมี ความเป็ นญี่ปุ่นสู งมาก!! ด้วย
ความที่เจ้าของร้านเคยไปเรี ยนที่ประเทศญี่ปนุ่ และชื่นชอบวัฒนธรรม (ตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินทางถึงวัดร่ องเสื อเต้ น ตั้งอยูท่ ี่หมู่บา้ นร่ องเสื อเต้น ตาบลริ มกก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ
กาลังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ถูกพูดถึงในเรื่ องของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปั ตยกรรม โดย
ใช้โทนสีน้ าเงินและสี ฟ้าเป็ นหลัก ที่ใช้เป็ นสื่ อแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็ น
หลักความจริ งตามเหตุและผล เปรี ยบเสมือนเป็ นท้องฟ้าที่สดใส และไม่วา่ ใครก็ตามที่ได้มาเห็น ต่างก็ตะลึ ง
ในพุทธศิลป์ ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง
ชมมหัสจรรย์มหาเจดี ย ์ 9 ชั้น ณ วัดห้ วยปลากั้ง เป็ นอีกวัดหนึ่ งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่ นเขา
และมีเนิ นเขารายรอบวัดสามารถเห็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่ งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์
ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงถึง 9 ชั้น รู ปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสี แดงมี รูป
ปั้ นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย ์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็ นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือ
และเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ข้ ึนสวรรค์ ภายในเจดีย ์ ประดิษฐานพระพุทธรู ปและพระ
อรหันต์ต่างๆ ภายในเจดียเ์ ป็ นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ เจดีย ์ 9 ชั้นนี้ มี
ชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย ์
รับประทานอาหาร พร้อมชมพระอาทิตย์ตกริ มแม่น้ ากก (มื้อที่ 2) หลังจากที่รับประทานอาหารเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมไดม่อนปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่ า )

วันที่สอง : ไร่ องุ่นหอมแผ่ นดิน-สวนส้ มธนาธร-ฮิโนกิแลนด์ -บ้ านสวนโกหลัก
07.00 น.
09.30 น.

10.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นาท่านเดินทางถึงไร่ องุ่น หอมแผ่ นดิน จะมีท้ งั ในส่วนของไร่ องุ่น ห้องอาหาร ห้องกาแฟ และร้านขายของ
ฝาก ภายในบริ เวณกว้างขวางตกแต่งแต่ละมุมได้สวยมีความเป็ นระเบียบแบ่งสัดส่ วนของพื้นที่ชดั เจน มีมุม
สาหรับถ่ายภาพสวยงามหลายจุด มี Wifi รายการอาหารมีให้เลือกเยอะพอสมควรรวมถึงเครื่ องดื่มชา กาแฟ
น้ าผลไม้ปั่นต่างๆ เป็ นร้านอาหารในอาเภอแม่อายที่น่าสนใจมาก(ตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้ มธนาธร เป็ นสวนส้มที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซึ่ งสวนส้มธนาธร
แห่งนี้ เป็ นที่รู้จกั กันดีในเรื่ องของคุณภาพ จนอาจกล่าวได้วา่ เป็ นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองฝางซึ่งเป็ นเมือง
ต้นกาเนิ ดของส้ม พันธุ์สายน้ าผึ้งเลยทีเดี ยว ที่นี่ก่อ ตั้งขึ้นโดยคุณ บัณฑูร จิระวัฒ นากูล โดยเป็ นสวนส้ม ที่
สามารถปลูกส้มได้มากกว่า 10 สายพันธุ์ แต่ที่รู้จกั กันดี คือ ส้มสายน้ าผึ้ง ส้มฟรี มองต์ธนาธร และปั จจุบนั

12.00 น.
14.30 น.

16.00 น.

17.30 น.

ได้พฒั นให้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าไป ชมสวนและชิมน้ าส้มสดๆ พร้อมกับเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้าน นาท่านนัง่ รถรางชมสวน (สวนแปดท่ าตอน) (กรณีไม่ เปิ ดปรั บเป็ นจุดชมวิวริ มมน้า
กกท่ าตอน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริ มแม่น้ ากกในอาเภอท่าตอน (มื้อที่ 4)
พาคณะแวะเที่ยว ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
ตั้งอยูท่ ี่อาเภอไชยปราการ ที่นี่เป็ นที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 83 ไร่
สร้างเป็ นเมืองจาลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอา
ซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริ อิเหมือนที่วดั ฟูชิมิอินาริ ที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ
พาสมาชิกชมสวน “อินทผลัม ” สวนแรกของประเทศไทย ณ สวนอินทผลัม บ้ านสวนโกหลัก ภายในเป็ น
สวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น แต่งบรรยากาศสไลต์ญี่ปุ่น ลาธาร สะพาน น้ าตก หลังคาทรงญี่ปุ่น และห้อ งน้ าที่ทา
จากไม้หอมฮิโนกิ มีช็อปผลิตผลและของฝากจากอินทผลัม มีท้งั น้ าอินทผลัม และผลอินทผลัม ให้เลือกซื้ อ
เป็ นของขวัญของฝากได้ และยังมีร้านกาแฟสดให้บริ การ (ตามอัธยาศัย)

พาคณะเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม ฝาง โมเดิร์น (พักตัวอาคารของทางโรงแรม กรณีอัพพักเป็ นตัวบ้ านเพิ่มท่ าน
ละ 500 บาท) และพักผ่อนตามอัธยาศัย (อาหารมือ้ เย็นในที่พกั ตามอัธยาศัย)

วันที่สาม : บ่ อนา้ พุร้อนฝาง -วัดท่ าตอน-พระบรมธาตุเจดีย์สันติครี ี -ตลาดชา-ไร่ ชา 101
07.00 น.
08.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั (มื้อที่ 5)
นาคณะชม บ่ อน้าพุร้อนฝาง ที่มีมากมายกว่า 50 บ่อ โดยตั้งกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไปรอบๆ ภายในบริ เวณ
พื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 10 ไร่ ซึ่ งทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้พฒั นาพื้นที่ให้มีความสวยงามเข้ากับธรรมชาติ โดย
ทาทางเดินด้วยแนวหิน เข้าไปชมบ่อน้ าพุร้อนได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่อน้ าพุร้อนบางบ่อก็มีขนาดใหญ่ บางบ่อมี

10.30 น.

12.00 น.
14.30 น.

15.30 น.

16.30 น.

18.30 น.

ขนาดเล็ก แต่วา่ จะมีบ่อใหญ่อยูห่ นึ่งบ่อที่จะมี ไอน้ าพุง่ ขึ้นสูงกว่า 40-50 เมตร ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้กบั ผู ้
ที่ได้มาชม พร้อมกับส่งกลิ่นกามะถันกระจายไปทัว่ และก็มีบางบ่อที่มี อุณหภูมิสูงถึงขนาดสามารถต้มไข่จน
สุกได้ภายในระยะเวลาแค่ 10-20 นาที
นาท่านเดิ นทางเข้าชมวัดท่ าตอนวัดท่าตอนเดิ มเป็ นวัดเก่ าแก่ สันนิ ษฐานได้จาก วัตถุ โบราณที่คน้ พบใน
บริ เวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็ นสถาบันการศึกษาสาหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็ นศูนย์บาบัดยาเสพติด
และสงเคราะห์ชาวเขา เป็ นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม และเนื่ องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
ครองราชย์เป็ นปี ที่ 50 ทางวัดได้ริเริ่ มโครงการก่อสร้างเจดียแ์ ก้วเฉลิมพระเกียรติไว้บนยอดเขา ด้านบนมีจุด
ชมวิวซึ่งจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น้ ากกไหลคดเคี้ยวอยูเ่ บื้องล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในอาเภอท่าตอน (มื้อที่ 6)
นาท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรี นครินทราสถิตมหาสั นติคีรีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นบนยอดดอยแม่สล
อง ตั้งอยูบ่ นยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง ห่างจากหมู่บา้ นประมาณ 4 กม. พระบรมธาตุเจดียศ์ รี นคริ นท
ราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยูบ่ นยอดสู งสุ ดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนื อหมู่บา้ นสันติคีรี ห่ างจากหมู่บา้ น 4
กม. พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพือ่ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า
นาท่านเดินทางเยีม่ ยมชม ตลาดชาบนดอยแม่สลอง ซึ่ งที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่ งนี้ มีชาให้เลือกมากมาย
หลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อ น ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ ชาหมื่นลี้
และชนิ ด อื่ นๆอี กมากมาย ซึ่ งสรรพคุ ณ ของชาจะไม่ แตกต่ างกันมากนัก เช่ น ป้ อ งกัน โรคมะเร็ ง ป้ อ งกัน
โรคเบาหวาน ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็ นยาแล้ว ชายังเป็ นเครื่ องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย
เดินทางมุ่งหน้าสู่ นไร่ ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริ เวณทางเข้า
จะเห็นความสวยงาม ของของต้นชาเรี ยงรายเป็ นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็ นทิวเขา จึงทาให้ภาพต่างนั้น
งดงามราวกับอยูใ่ นห้วง แห่งความฝัน ไร่ ชา 101
นาท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พกั (อาหารเย็นตามอัธยาศัยที่ห้องอาหารดอยหมอกดอกไม้ )
(พัก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท)

วันที่สี่ : ไร่ ชาฉุ ยฟง-สวนดอกไม้ ดอยตุง-สวนรุ กขชาติแม่ ฟ้าหลวง-ดอยช้ างมูบ-ดอยผาฮี้
07.00 น.
09.00 น.

11.00 น.

12.00 น.
13.30 น.

14.30 น.

17.30น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ ไร่ ชาฉุยฟง ไร่ ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบ
เต็มไปด้วยไร่ ชาสีเขียวขจีสุดลูกหู ลูกตา ตัวไร่ ชาตั้งอยูบ่ นเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็ นขั้นบันได มีร้านชา
เล็กๆ ตั้งอยูค่ ล้ายระเบียงยืน่ ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่ นและอิ่มหนาไปกับเมนู สารพัดชา พร้อม
ชื่นชมความงามของไร่ ได้อย่างเต็มที่
นาท่านเดินทางเที่ยวชมสวนแม่ ฟ้าหลวง หรื อ สวนดอกไม้ ดอยตุง เป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบน
พื้น ที่ 25 ไร่ อยู่ด้านหน้าของพระตาหนัก ดอยตุง สร้างเมื่ อ ปี พ.ศ. 2534 ภายในสวนถู กตกแต่งด้วยสี สัน
พรรณไม้ได้อย่างสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทั้งปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว
งานประติมากรรมนี้ ได้รับพระราชทานชื่อว่า “ความต่อเนื่ อง” นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมี
โรงเรื อนไม้ในร่ ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จาพวกรองเท้านารี ชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงาม หากเดินเหนื่อย ที่นี่ยงั มี
ร้านกาแฟไว้บริ การซึ่งก็เป็ นกาแฟที่ได้จากดอยตุงนี่เอง (รวมบัตรค่าเข้ าชม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
นาท่านชม สวนรุ กขชาติแม่ ฟ้าหลวง หรื อสวนรุ กขชาติดอยช้างมูบ อยูบ่ ริ เวณดอยช้างมูบซึ่ งเป็ นจุดสู งสุ ด
ของดอยตุง เป็ นสถานที่รวบรวมพันธุไ์ ม้ตระกูลกุหลาบพันปี ไว้มากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยงั มีกล้วยไม้
ป่ า กล้วยไม้ดิน และรองเท้านารี พญาเสื อโคร่ ง(ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิวต่าง ๆ เช่น ลานรุ่ งอรุ ณ ลาน
อัสดง จุดส่องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว) ซึ่ งถัดไปเล็กน้อยจะเห็นตารวจตระเวณชายแดนตั้งค่ายดูแลความ
เรี ยบร้อยอยู่ และบริ เวณลานน้ าพระราชหฤทัยสมเด็จย่า ซึ่งจะมีตน้ กุหลาบพันปี สี แดงสด และต้นไม้ขนาด
ใหญ่อายุนับร้อยปี อยูภ่ ายใต้การดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ทาให้ชาวเขาได้รับโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวตามพระราชดาริ ของสมเด็จย่าที่ทรงตั้งพระทัยไว้
นาท่านชมวิว จุดชมวิวไทย-พม่า ที่ ดอยช้ างมูบเป็ นที่ต้ งั ของสวนรุ กขชาติแม่ฟ้าหลวง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2535 บนพื้น ที่ 250 ไร่ บริ เวณทางเข้าของสวน มี พระสถู ป ช้างมู บตั้งอยู่บนหิ น ขนาดใหญ่ ซึ่ งมี ลักษณะ
เหมือนช้างหมอบ เป็ นเจดียข์ นาดเล็ กที่เก่าแก่ อายุประมาณ 100 กว่าปี ซึ่ งน่ าจะเป็ นที่มาของชื่อดอยแห่ งนี้
จากนั้นนาท่านชมวิวร้านกาแฟที่ ดอยผาฮี้ซ่ ึ งเป็ นหมู่บา้ นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่ใช้ชีวติ แบบเรี ยบง่าย และ
ยังเป็ นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย นอกจากแวะมาจิบเครื่ องดื่ม กาแฟรสชาติ
เยีย่ ม และได้ทานอาหารแล้ว ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรี ยง
รายเบื้องหน้า มีมุมนัง่ เล่นเก๋ ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟ (ตามอัธยาศัย)

นาสมาชิกทุกท่านส่งสนามบินเชียงราย โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 7,990 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 6,990 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ านขึน้ ไป (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 6,500 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม สามารถเลือกได้ดงั นี้
โรงแรมไดมอนด์ปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท /โรงแรมพิมานอินน์ /โรงแรมพาร์ คอินน์ เชียงราย
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
เวียงอินทร์ ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท/โรงแรมแกรนด์ วิสต้ า/โรงแรมรสา บูทีค
อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : โรงแรม ไดม่ อนด์ ปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท เชียงราย (3 ดาว)

ที่พกั : เวียงอินทร์ ริเวอรไซด์ รีสอร์ ท (4 ดาว)

ที่พกั : โรงแรมฝางโมเดิร์น

ที่พกั : ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ ท

