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แพคเก็จทวัร.์..เชยีงราย 3 วนั 2 คนื 

(ไมร่วมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่รถโดยสาร) 

เดนิทางเดอืนมนีาคม-ธนัวาคม 2563 
      

โรงแรม 
6-8 ทา่น 

ราคา/ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

3* DIAMOND PARK INN หรอืเทยีบเทา่ 5,900.- 1,500.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
เชยีงราย-พระต าหนกัดอยตงุ-ไนทบ์ารซ์า 

วดัพระแกว้-วดัหว้ยปลาก ัง้-วดัรอ่งเสอืเตน้-วดัรอ่งขุน่–ไรช่าฉุยฟง 
ไรบ่ญุรอด-ซือ้ของฝาก 

 

วนัแรก เชยีงราย-พระต าหนกัดอยตงุ-ไนทบ์ารซ์า       (-/เทีย่ง/- ) 

………. รับเขา้สนามบนิเชยีงราย / สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ไกดท์อ้งถิน่ถอืป้ายตอ้นรับ และน าคณะเดนิทาง
โดยรถตูป้รับอากาศ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย เดนิทางสูพ่ระต าหนกัดอยตงุ (รวมคา่เขา้ชมสวนดอกไม ้และเขา้ชมพระต าหนัก) ดอยตงุหรอืพระ

ต าหนักดอยตงุ กอ่ตัง้ขึน้จากพระราชด ารขิอง สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี หรอืสมเด็จยา่
พระต าหนักเป็นการปลกูสรา้งแบบศลิปะรว่มระหวา่งลา้นนากบัสวติเซอรแ์ลนด ์ จากนัน้น าทา่น
สกัการะพระธาตดุอยตงุ พระธาตปุระจ าผูเ้กดิปีกญุ (กนุ) ตัง้อยูใ่นวดัพระธาตดุอยตงุ และน าทา่น
ชมเมอืงเชยีงรายทีต่ลาดไนทบ์ารซ์า่ ใหเ้ทา่นเลอืกชมสนิคา้ทีช่าวพืน้เมอืงน ามาวางจ าหน่าย เดนิ
เลน่ถา่ยภาพตามตามอธัยาศยั 
***อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าเขา้ทีพ่กั Diamond Park Inn หรอืเทยีบเทา่ 3*  

วนัทีส่อง วดัพระแกว้-วดัหว้ยปลาก ัง้-วดัรอ่งเสอืเตน้-วดัรอ่งขุน่–ไรช่าฉุยฟง    (เชา้/เทีย่ง/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมวดัพระแกว้ ตัง้อยูท่ีถ่นนไตรรัตนใ์จกลางเมอืงเชยีงราย วดันีเ้องทีไ่ด ้
คน้พบพระแกว้มรกต หรอืพระพทุธมหามณีรัตนปฏมิากร ทีป่ระดษิฐานอยู ่ ณ วดัศรรัีตนศาสดาราม
(วดัพระแกว้) กรงุเทพฯ ในปัจจบุนั  
น าทา่นสูว่ดัหว้ยปลาก ัง้ ไฮไลทท์ีส่ าคญัของวดันีก้็คอื พบโชคธรรมเจดยี ์เจดยีเ์อกของทางวดัทีม่ี
ความสงูถงึ 9 ชัน้ มรีปูทรงทีแ่ปลกตาหาชมไมไ่ดท้ีอ่ ืน่นอกจากทีน่ี ่ เป็นศลิปะแบบจนีผสมกบัแบบ
ลา้นนาไดอ้ยา่งวจิติรงดงามแลว้ เดนิทางสูว่ดัรอ่งเสอืเตน้  โดยฝีมอืการรังสรรคข์องศลิปิน
ชาวบา้นนายพทุธา กาบแกว้ หรอืสลา่นก ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์
ไฮไลทข์องวดัรอ่งเสอืเตน้อยูท่ี ่ "พระอโุบสถ" ภายนอกออกแบบดว้ยศลิปะแบบไทยประยกุต ์ ใช ้

โทนสนี ้าเงนิตดักบัสทีอง 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั **ขา้วซอยไก ่ 

เดนิทางสูว่ดัรอ่งขุน่ สรา้งขึน้ดว้ยแรงปณธิานทีมุ่ง่มัน่ รังสรรคง์านศลิปะทีง่ดงามแปลกตาผสาน
วฒันะธรรมลา้นนาอยา่งกลมกลนื ทัง้ลวดลายปนูปัน้ประดบักระจกและจติรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ ่
ลกัษณะเดน่ของวดัคอื พระอโุบสถถกูแตง่ดว้ยลวดลายกระจกสเีงนิแวววาวเป็นเชงิชัน้ลดหลัน่กนั
ไป หนา้บนัประดบัดว้ยพญานาคมงีวงงาดแูปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระ
อโุบสถเป็นฝีมอืภาพเขยีนของอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์  ซึง่ปรารถนาจะสรา้งวดัใหเ้หมอืน
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เมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผัสได ้ และเทีย่วไรช่าฉุยฟง ไรช่าเกา่แกก่วา่ 500 ไร ่ ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาสงู 
กวา่ 1,200 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตแิละทวิเขาทีส่วยงาม หา้มพลาด! 
ถา่ยรปูกบัฉากไรช่าขัน้บนัได และอสิระใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ของไรต่ามอธัยาศยั  
***อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั หากตรงกบัวนัเสารแ์ถมเทีย่วถนนคนเดนิเชยีงราย 
น าเขา้ทีพ่กั Diamond Park Inn หรอืเทยีบเทา่ 3*  

วนัทีส่าม ไรบ่ญุรอด-ซือ้ของฝาก-สนามบนิ/ทา่รถ         (เชา้/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสูไ่รบ่ญุรอด (สงิหป์ารค์) ทีเ่ทีย่วนอ้งใหมข่องเชยีงราย ไรข่นาดใหญต่ัง้อยูท่ีล่าดเนนิ
เขาเล็กๆ เป็นสถานททีอ่งเทีย่วเชงิเกษตรแหง่ใหม ่ เพิง่เปิดใหเ้ขา้ชมไดป้ระมาณปี 2554 ปัจจบุนั
ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น สงิห ์ปารค์ เชยีงราย (Singha Park Chiangrai) ภายในไรป่ระกอบไปดว้ยแปลง
ปลกูขา้วบารเ์ลย ์ พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีจ่ัดสวนดอกไม ้ และไรช่า พชืผักและผลไมท้ีม่กีาร
เพาะปลกูภายในไรไ่ดแ้ก ่พทุรา มะเฟือง สตอเบอรี ่มะเขอืเทศ ล าไย ลิน้จี ่กระทอ้น ในสว่นของไร่
ชาไดม้กีารเลอืกปลกูชาพันธุอ์ูห่ลง และยงัมพีชืสวนอืน่ๆ เชน่ มะนาว หรอืหมอ่น เป็นตน้ ในบรเิวณ
พืน้ทีร่าบของไรบ่ญุรอดหรอื สงิห ์ ปารค์ เชยีงราย ไดท้ าการปลกูขา้ว และขา้วบารเ์ลยเ์อาไว ้ และ
ยงัไดป้ลกูพชืผักอืน่ๆ อกีดว้ย 
***อสิระอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นแวะซือ้ของฝากพืน้เมอืงทีร่า้นของฝากชือ่ดงั  

………. สง่ออกสนามบนิเชยีงราย / สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
อตัราขา้งตน้รวม 
คา่รถตูป้รับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามโปรแกรม / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ที่
พักตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตาม
รายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / 
ไกดท์อ้งถิน่บรกิารตามโปรแกรม 
 
อตัราขา้งตน้ไมร่วม 
คา่ตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่รถโดยสาร / คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 
600 บาท*** / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ 
คา่ซกัรดี โทรศพัท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ลว่งหนา้
ตัง้แตท่ าการจองกรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
 
เง ือ่นไขการจอง 
จา่ยเงนิเต็มจ านวน หลงัจากไดรั้บการยนืยนัการรับจองจากบรษัิทฯ ภายใน 3 วนั พรอ้มสง่ชือ่ผูเ้ดนิทาง และขอ 
สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืคนืเงนิทกุกรณี 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล 
ตา่งๆ 

2. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

3. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึตามทีก่ าหนด 
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5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่
ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 
 

ช่องทางติดต่อ 
หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ ฝา่ยชว่ยเหลือและส ารองทีน่ั่งตลอดเวลาท าการของบรษิทัฯ  
ระหวา่งเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวนัจันทร์-วนัศุกร ์และ เวลา 10.00-17.00 น. ของวนัเสาร ์ไดท้าง
หมายเลขโทรศพัท ์02–963-0414 หรอื 092-405-4546 , 086-321-8269 และทาง  Line 
Official : @stdtravel (ท าการตลอดเวลา) วนัอาทติยห์ยดุท าการ 
 

ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 
 
 

 
 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญช ี: บรษิัทศรไีทยเดิม กรุป๊. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบัญชี : 123-0-18724-3 

ธนาคารกสกิรไทย 
ชือ่บญัช ีบรษิทั ศรีไทยเดิม กรุป๊ จ ากัด(สาขาถนนรชัดา-ห้วยขวาง) 
เลขทีบ่ญัชี : 089-1113-23-4 


