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           ออกเดนิทางทกุวนั ต ัง้แต ่4 ทา่นขึน้ไป 

อตัราคา่บรกิาร/ทา่น 

4 – 5 ทา่น 1,599 บาท 

6 – 7 ทา่น 1,199 บาท 

8 - 10 ทา่น 999 บาท 

กรณีรับ-สง่ ทีเ่ชยีงใหม ่เพิม่ 1,200 บาท/กรุป๊/คนั 

(เวลาเดนิทาง 07.30 น. – 21.00 น. โดยประมาณ) 

 

ดอยแมส่ลอง ปัจจุบนัชมุชนชาวจนีบนดอยแมส่ลอง มชีือ่ว่า หมู่บา้นสนัตคิรี ีมทีศันียภาพที่

สวยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายไดห้ลกัมาจากการปลกูชาอู่หลง 

เวลานดัหมาย รายละเอยีดการเดนิทาง 

08.00 น. มัคคเุทศกท์อ้งถิน่พรอ้มรถ รอรับคณะทีจุ่ดนัดพบ (สนามบนิเชยีงราย/โรงแรม)  

 พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี ี เจดยีแ์บบลา้นนาประยกุต ์ สรา้งแลว้เสร็จเมือ่ราวปี
พ.ศ.2539 เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแดส่มเด็จยา่ ยังเป็นจุดสงูสดุของเทอืกเขาดอยแมส่ลองจงึชม
ทวิทัศน์ไดก้วา้งไกล 

 สุสานนายพลตว้น ศาลาเกง๋จนีขนาดใหญ่ สขีาว พืน้ปหูนิออ่น ภายในบรรจุรา่งนายพลตว้นซเีหวนิ มี
ภาพถา่ย เกา่แกเ่กีย่วกับประวัตแิละผลงาน มตีัวอักษร "ตว้น" ภาษาจนี สทีองบน พืน้สฟ้ีา 

 บา้นสนัตคิรี ีชมอนุสรณ์สถานอดตีทหารจนีคณะชาต ิสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึประวัตศิาสตรว์า่ ที่

บา้นสนัตคิรีเีป็นหมูบ่า้นของอดตีทหารจนีคณะชาต ิ(ทจช.ก๊กมนิตั๋ง) กองพล 93 ไดช้ว่ยราชการไทยตอ่สู ้

และปราบปรามคอมมวินสิตใ์นพืน้ทีด่อยหลวง ดอยขาว และดอยผาหมน่ จ.เชยีงราย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

 ไรช่า101 เป็นไรช่าทีค่วา้รางวัลชนะเลศิในการประกวดสดุยอดชาโลกบนดอยแมส่ลอง บรเิวณทางเขา้จะ
เห็นความสวยงาม ของของตน้ชาเรยีงรายเป็นขัน้บนัได ถา่ยภาพชมิชาตามอัธยาศัย 

 ตลาดแมส่ลอง ชอ้ปเสือ้ผา้ชาวเขาและผลติภัณฑช์าทีต่ลาดแมส่ลอง โดยจะมชีาวเขาเผ่าอาขา่ ลซีอ 
ชาวไทยเชือ้สายจนี ชาวไทยใหญ ่บรรยากาศทีน่ี่เหมอืนหลดุไปอยูใ่นอกีประเทศหนึง่ทีม่ทีัง้คนจนี คน

ชาวเขา  ทีต่า่งก็พดูภาษาถิน่ของตัวเอง 

17.30 น. เวลาโดยประมาณ สง่คณะที ่สนามบนิเชยีงราย/โรงแรม  

***อัตราคา่บรกิารนี้ ยกเวน้เดนิทางชว่งเทศกาลปีใหม ่และวันหยดุยาว กรณุาสอบถามราคาอกีครัง้ 
***กรณีสถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม
ของสถานทีแ่ละเวลา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นหลัก 

                    วนัเดยีวเทีย่วเชยีงราย #ดอยแมส่ลอง ลองไปชวิ  

                          พระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราฯ-สสุานนายพลตว้น-บา้นสนัตคิรี-ีไรช่า 101-ตลาดแมส่ลอง 

1 
Day 
Trip 



 

QECNXCEI-VAN102: วันเดยีวเทีย่วเชยีงราย ตอน ดอยแมส่ลอง...ลองไปชวิ 

 

 
 
 

หมายเหต ุ
- ชาวตา่งชาตคิดิคา่บรกิารเพิม่ทา่นละ 150 บาท  

- อัตรานีร้ับเฉพาะทีพ่ักโรงแรมในเขตอ าเภอเมอืงเชยีงราย 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แจง้ชือ่-นามสกลุ พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทแ์ละทีอ่ยูส่ าหรับท าการจอง 

 ช าระเงนิมัดจ าโดยการโอนเขา้บัญช ี ทีน่ั่งจะยนืยันตอ่เมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้  
 ช าระคา่มัดจ า 50% ของคา่ทวัร ์ณ วนัจอง (ยกเวน้ชว่งเทศกาล จ่ายเต็ม) และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการ 

เดนิทาง 7 วันหรอืช าระเต็มจ านวน ณ วันจอง 
 

 

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามที่

ก าหนดไว ้ 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคา คา่น ้ามนักอ่นการเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ เป็นเพยีงตวัแทนในการจัดน าเทีย่ว เพือ่ความสะดวกสบายในการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบคา่ใชใ้ดๆทีเ่กดิข ึน้ทัง้ส ิน้ อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของพาหนะการเดนิทาง, การ
ประทว้ง, อุบัตภิยัทางธรรมชาต,ิ เหตกุารณ์ทางการเมอืง และอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ   

4. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม
ของสถานทีแ่ละเวลา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของทา่นเป็นหลกั 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายของสิง่ของมคีา่ อันเนื่องมาจากความประมาท
ของตวัผูเ้ดนิทาง, เกดิการโจรกรรม, และอุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไข
และขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 

หมายเหต ุ

 

หมายเหต ุ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.   คา่ทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

4.    คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างการเดนิทาง 

5. 

6. 

คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการ 

คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัที่

ช านาญทาง (Private) 

2.คา่อาหารกลางวนั 1 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

3.คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการ 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 

5.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 

6.คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

7.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้ม

คนขบัทีช่ านาญทาง 

2.   คา่ทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

4.    คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างการเดนิทาง 

5. 

6. 

คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการ 

คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอด

การเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่น

ละ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุใน

รายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีท่า่นสัง่

เพิม่,คา่รักษาพยาบาลทีเ่กดิจากโรคประจ าตวั

เป็นตน้ 

2.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3.คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 100 บาท/ทา่น 

4.คา่โรงแรมทีพ่ัก, คา่ตัว๋เครือ่งบนิตา่งๆ  

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตาม

รายการ พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.   คา่ทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการ (พัก

หอ้งละ 2 ทา่น) 

3. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

4.    คา่อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่าง

การเดนิทาง 

5. 

6. 

คา่พาหนะทอ้งถิน่ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุใน

รายการ 

คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุ

ในรายการ 

7. คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความ

สะดวกตลอดการเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง คุม้ครอง

ในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็น


