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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – บนิสูเ่ชยีงราย – แมส่าย  – ชายแดนไทย/พมา่ – สามเหลีย่มทองค า – เชยีงแสน 

 

06.00 น. 

พรอ้มคณะ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D ของสายการบนิไทยสมายล ์เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ พรอ้มสมัภาระ แลว้เชญิทา่นรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

08.30 น. 

สายการบนิไทยสมายลน์ าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดเชยีงรายเทีย่วบนิที ่WE130 

 

10.05 น. 

ถงึสนามบนิเชยีงราย รอรับสัมภาระ รถตูป้รับอากาศรอรับคณะแลว้ออกเดนิทางเดนิทางสู่ “แม่สาย” ซึง่เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วเป็นย่านการคา้และยังเป็นจุดชมววิของ2ประเทศ เป็นอ าเภอทีไ่ดรั้บความสนใจจากนักท่องเทีย่วจ านวนมาก 

อ าเภอแมส่ายตัง้อยูห่า่งจากตัวเมอืงเชยีงราย 61 กโิลเมตร และเป็นอ าเภอทีอ่ยูเ่หนอืสดุของประเทศไทย อ าเภอแมส่าย

จะอยูต่ดิกบัจังหวัดทา่ขีเ้หล็กของพมา่ โดยมแีมน่ ้าแมส่ายกัน้เป็นพรมแดน แตก่็ยงัมสีะพานเชือ่มเมอืงทัง้สองเขา้ดว้ยกัน 

ชาวไทยและชาวพม่าสามารถเดนิทางไปมาทัง้เพื่อท่องเทีย่วและท าการคา้ร่วมกัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยว

เชยีงรายนยิมไปเทีย่วแมส่ายเพือ่ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ด่านชายแดนไทย-พม่า

(ในกรณีทีม่กีารอนุญาตใหผ้า่นแดน) ขา้มสูฝ่ั่งทา่ขีเ้หล็ก ชมการคา้ชายแดน 

 

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน รา้น “เฮอืนฮมิดอย” 

 

 

บา่ย  

น าคณะเดนิทางสู่เชยีงแสน ไปเทีย่วสามเหลีย่มทองค า(Golden Triangle) พืน้ทีร่อยต่อระหว่าง 3 ประเทศ ไดแ้ก่

ประเทศไทย (จังหวัดเชยีงราย) ลาว (แขวงบอ่แกว้) และพมา่ (แขวงท่าขีเ้หล็ก,รัฐฉาน) มลีักษณะเป็นพืน้ทีส่ามเหลีย่ม

บรรจบกัน โดยมแีม่น ้าโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว แรกเริม่เดมิทเีป็นแหล่งขายยาเสพตดิทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังของ



 

 

 

โลกโดยการน าทองค ามาแลกกบัฝ่ัน ซึง่ในบรเิวณนีเ้หมาะอยา่งยิง่ในการแลกเปลีย่น เนือ่งจากทัง้ทีต่ัง้และการเดนิทางที่

ไมย่ากนัก เพราะสามเหลีย่มทองค าเป็นจุดตัดของแมน่ ้าโขงกับแมน่ ้ารวก ทีผู่ค้นทั่วไปเรยีกว่า สบรวก เมือ่วันเวลาผ่าน

ไป การกวาดลา้งยาเสพตดิมมีากขึน้ ท าใหก้ารคา้ฝ่ินเริม่หมดไปและถกูพัฒนามาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแทน จุดยอดนยิมที่

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญพ่ลาดไมไ่ดค้อื การถา่ยรปู โดยเฉพาะบรเิวณซุม้ประตสูามเหลีย่มทองค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ้า  

รับประทานอาหารค ่า รา้น “เอกโอชา” 

 

น าทา่นเขา้ทีพ่ัก The Heritage Chiang Rai***** 

 

วนัที ่2 เชยีงแสน – ดอยแมส่ลอง - ดอยตงุ 

 

07.00 น.  

รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 

 

08.00 น. 

เดนิทางสูด่อยแมส่ลอง จดุหมายปลายทางของกองพล 93 กก๊มนิตั๋งทีอ่พยพสูป่ระเทศไทย ในอดตีดอยแมส่ลองเป็น

ทีต่ัง้ของทหารจนีกองพล 93 สงักดัพรรคของนายพลเจยีงไคเชค็ไดท้ าการรบอยูท่างตอนใตข้องจนีในชว่งสงครามโลก

ครัง้ที ่2 แตต่อ่มาไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่เมือ่พรรคคอมมวินสิตซ์ ึง่น าโดย เหมาเจอ๋ตงุ ไดท้ าการยดึอ าาจส าเร็จ 

กองพล 93 จงึตอ้งถอยรน่ไปปักหลักยงัไตห้วัน กลายเป็นกองพลพลดัถิน่ถกูกดดันอยา่งหนักจงึถอยรน่เขา้ไปยงัเขตพมา่ 

ซึง่ก็ถกูฝ่ายพมา่กดดันและมกีารปะทะกนัหลายครัง้ จนสดุทา้ยกองพล 93 ก็ถอยรน่มาจนถงึจดุดอยแมส่ลอง 



 

 

 

 

12.00 น.  

รับประทานอาหารกลางวัน รา้น “แมอ่ ิม่” 

 

บา่ย  

น าท่านเดนิทางสู่ วัดพระธาตุดอยตุง สักการะพระธาตุที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดของจังหวัดเชยีงราย ซึง่มีความเก่าแก ่

สวยงาม และตัง้อยู่บนยอดเขาทีสู่งจากระดับน ้าทะเลปานกลางราว 2,000 เมตร  กราบสักการะพระต าหนักดอยตุงสิง่

ศักดิส์ทิธิป์ระจ าทอ้งถิน่เพือ่เป็นสริมิงคลแกต่นเอง พรอ้มชมพันธุด์อกไมน้านาชนดิ ณ สวนแมฟ้่าหลวง ชมพระราชกรณีย

กจิของสมเด็จยา่ 

 

 

 

ค ่า  

รับประทานอาหารค ่า รา้น “เรอืนนลนิ” 

 

น าทา่นเขา้ทีพ่ัก The Heritage Chiang Rai***** 

 

วนัที ่3 ชมทะเลหมอกภชูีฟ้้า – ดอยผาต ัง้ – สงิหป์ารค์ –ไรช่าฉุยฟง – วดัรอ่งขุน่ - เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

07.00 น.  



 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 

 

08.00 น.  

น าคณ   เดนิทางไปชมประตมิากรรมอนัล ้าคา่ทีว่ัดรอ่งขุน่ เป็นวัดทีส่รา้งขึน้จากแรงศรัทธาของอ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์

ศลิปินของจังหวัดเชยีงรายเพือ่มุง่สรา้งงานพุทธศลิป์ทีม่เีอกลักษณ์ตัวเองและประกาศความยิง่ใหญ่ต่อคนทัง้โลกเพือ่

ถวายตอ่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว จนเป็นทีรู่จ้ักของชาวตา่งชาตใินนาม “White Temple” 

 

 

เทีย่วชมไรบ่ญุรอดหรอืสงิหป์ารค์เชยีงราย ซึง่เป็นแหล่ง ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีง่ดงามตระการตา เต็มไปดว้ยทุ่งดอกไม ้

เมอืงหนาวนานาพันธุ ์ภายในมรีถโดยสารคอยอ านวยความสะดวก พาทุกท่านชมจุดต่างๆ เพือ่เก็บภาพความประทับใจ

ของสวนดอกไมท้ีจ่ัดไวอ้ยา่งอลังการ 

  

12.00 น.  

รับประทานอาหารกลางวัน รา้น “หลูล่ า” 

 

บา่ย  

น าทา่นเดนิทางสูไ่รช่าฉุยฟง แวะถา่ยรปูกบัไรช่าดัง พรอ้มเทีย่วชมบรรยากาศโดยรอบ ทา่นสามารถลองชมิชาเขยีว 

และเบเกอรีแ่สนอรอ่ยจากทางไร ่

 

พพิธิภณัฑบ์า้นด า เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะบนพืน้ทีก่วา่ 100 ไรต่ัง้อยูท่ี ่ต.นางแล อ.เมอืง จ.เชยีงราย สรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์

ดัชน ีศลิปินแหง่ชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรมไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีนและ 

ดา้นปฏมิากรรมหลายชิน้ ลกัษณะของบา้นด าจะเป็นกลุม่บา้นไม ้ศลิปะแบบลา้นนา บา้นปนูรปูทรงแปลกตาบา้นเกอืบทกุ

หลังทาดว้ยสดี า ซึง่เป็นทีม่าของค าวา่ “บา้นด า” 

 



 

 

 

วัดรอ่งเสอืเตน้ ความโดดเดน่อยา่งแรกทีเ่ห็นเมือ่มาอยา่งวัดแหง่นีน่ั้นคอื วหิารทีม่คีวามสวยงามและมเีอกลักษณ์ทีน่่า

จดจ า เพราะใชโ้ทนสนี ้าเงนิฟ้าตดักบัสทีองเพิม่ความโดดเดน่ โดยสนี ้าเงนิฟ้าของตวัวหิารนัน้แสดงถงึธรรมะของคส์มเด็จ

พระพทุธเจา้ทีข่จรขจายไปทั่วโลก ซึง่เป็นหลักค าสอนทีเ่ป็นความจรงิตามหลักเหตแุละผลเปรยีบเสมอืนดังทอ้งฟ้าที่

สดใส เป็นศลิปแนววพทุธศลิป์รว่มสมยัทีแ่ฝงดว้ยธรรมของพทุธองค ์แสดงถงึการชกัน าชาวพทุธใหห้ันกลับมาเขา้วดั 

 

17.00 น.  

รับประทานอาหารค ่า รา้น “ภแูล” 

 

18.00 น.  

ออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตวักลับกรงุเทพฯ 

 

20.45 น.  

ออกเดนิทางกลับโดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE137 

 

22.45 น.  

คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Period 
Tour fare 

adult 

CHD 4-11 

with Bed 

CHD 4-6 

No Bed 

SGL 

SUPP 

NO TKT 

ADL 

*20-22 พฤศจกิายน 

2563 
19,000.- 17,500.- 15,900.- +2,500.- -3,000.- 

27-29 พฤศจกิายน 2563 17,500.- 15,900.- 14,500.- +2,500.- -3,000.- 

*5-7 ธันวาคม 2563 19,000.- 17,500.- 15,900.- +2,500.- -3,000.- 

*11-13 ธันวาคม 2563 19,000.- 17,500.- 15,900.- +2,500.- -3,000.- 

18-20 ธันวาคม 2563 17,500.- 15,900.- 14,500.- +2,500.- -3,000.- 

*25-27 ธันวาคม 2563 19,000.- 17,500.- 15,900.- +2,500.- -3,000.- 

**31 ธ.ค.63-2 ม.ค. 64 20,500.- 18,900.- 16,900- +2,500.- -3,000.- 



 

 

 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิกรงุเทพฯ-เชยีงราย/ เชยีงราย-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์

 คา่รถโคช้/รถตู ้มาตรฐานทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารค ่า 

 คา่ประกนัการเดนิทางของคา่ประกนัการเดนิทางประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางของ บรษัิทไทยประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา หรอื ทพุพลภาพสิน้เชงิ อบ.1 จ านวนเงนิเอาประกนัภยั และการ

รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ ตอ่คน ตอ่ระยะเวลาเดนิทาง ไมเ่กนิ 500,000 บาท 

 

 

 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 

หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 

 

 

 เมือ่ออกตัว๋โดยสารแลว้ แลว้ไมส่ามารถท าการคนืเงนิคา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี 

 

 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั และเป็นตัว๋แบบ NON REFUND 

 

 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่30 สงิหาคม 2563 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

 

 
 

 
 



 

 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


