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โปรแกรมทัวร์เชียงรายดอยสวย 2 วัน 1 คืน 

วันทีแ่รก 
09.05 น.  รับท่านที่สนามบินเชียงราย หรือขนส่งเชียงราย น าท่านไหว้อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
 มหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม
 ความงามของวัดพระแก้ว ไหว้พระหยกเชียงรายเพื่อเป็น
 สิริมงคล   
11.00 เดินทางสูด่อยแม่สลอง  
12.00 น. น าท่านรับประทานอาหารเท่ียงสไตล์ยูนนาน (1) บนดอย
 แม่สลองจากนั้น น าท่านไปชิมชาอันเล่ืองช่ือ ชมสุสานนาย
 พลต้วน เดินเที่ยวตลาดชาวเขา เก็บรูปภาพดอกไม้อัน
 สวยงามบนดอย 
14.30 น. น าท่านเดินทางต่อไปยังดอยภูช้ีฟ้า  
17.30 น. น าท่านเข้าพักรีสอร์ท บนภูช้ีฟ้า 
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (2) ท่ีรีสอร์ท และพักผ่อนตาม
 สบาย 
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วันทีส่อง 
05.00 น.  น าท่านชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์
 ขึ้นแล้วกลับลงมาทานอาหารเช้า (3) ท่ี รีสอร์ท  
09.00 น. น าท่านเดินทางไปดอยผาตั้งชมผาบ่อง (ประตูสู่ลาวใน
 อดีต) ทัศนียภาพผาตัง้และประเทศลาว ได้พอสมควร น า
 ท่านเดินทางกลับลงดอย เดินทางไป อ.เมือง จ.เชียงราย 
11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ.เมืองเชียงราย แวะเท่ียวชมวัดร่องขุ่น  
12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง (4) ท่ี ร้านอาหาร  

 
 
15.00 น. น าท่านเย่ียมชมบ้านด า อ.ถวัลย์ ชมศิปะโทนสีด า   
16.00 น. น าท่านไหว้ขอพรพระเจ้าล้านทอง ที่ ม. แม่ฟ้าหลวง ชมทัศนีภาพอันสวยงาม  
18.30 น. น าท่าน แวะซื้อของฝากและน าท่านส่งสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือขนส่งเชียงราย 
 โดยสวัสดิ์ภาพ 
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อัตราค่าบริการ 
6 ท่าน ราคาท่านละ  (โทรสอบถาม) 
8 ท่าน ราคาท่านละ  (โทรสอบถาม) 
 
พักเดี่ยวเพิ่ม............บาท  
ราคานี้ยกเว้นวันสิ้นปี 31 ธ.ค. – 1 ม.ค.  
 

อัตรานี้รวม อัตรานี้ไม่รวม 
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
ค่าท่ีพัก 2 คืน (1 ห้อง พัก 2 ท่าน) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่าอาหาร (4 มื้อ) ตามระบุในโปรแกรม   ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ที่ระบุในโปรแกรม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
(กรณีต้องการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน (คนไทย)  
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์) 

 

 
การช าระเงิน 
1. ส ารองที่นั่งก่อนเดินทาง 15 วัน พร้อมช าระมดัจ า 50 % ส่วนที่เหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 7 วัน 
2. ยกเลิกการเดินทาง 10 – 15 วัน หัก 50 % ของมดัจ า 
3. ยกเลิกในวันเดินทาง บรษิัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ามัดจ าทั้งหมดตามเงือ่นไขการจอง  
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ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี: บรษิัท ไอเชียงราย จ ากัด 
ประเภท: บัญชอีอมทรัพย ์
สาขา: บ้านดู่ 
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5 
และส่งส าเนาการโอนเงิน (pay-in) กลับมาที่ booking@ichiangrai.com ไว้เป็นหลักฐาน  
หมายเหตุ 
* บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวน
ทั้งหมด หรือ บางส่วน 
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณี เกดิเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิด
การล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุ
ร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของ
สูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบรษิัท 
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลีย่นแปลงรายการทัวร์, ก าหนดวันเดินทาง, สายการบิน, และ
ราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นที่เกดิขึน้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ยังคงรักษา
ผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ 
* คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นส าคัญ 
*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ  หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 


