อิ ลิท ฮอลิเดย์...เพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยว ด้วยการนาท่านเที่ยวชมวัดดังแห่งดินแดนล้า นนา เสริมสิริมงคลให้ชีวิตท่าน
ไปกับวัดชื่ อดังมากมาย พร้อมรับประทานอาหารเหนือรสชาติ เยี่ยมที่ทางเราคัดสรรร้านมาให้คุ ณ ได้อิ่มอร่อย ในทุก ๆ มื้ อ
พร้อมกับรับบริการที่เราเตรียมไว้เพื่อท่านแบบเอ็ กคลูซีฟ เพื่อมอบความสุขแด่คนพิเศษเช่ นคุ ณ ดู แล...กันและกัน

มาตรการป้องกัน COVID-19

- ตรวจวัดอุ ณหภูมิ เจ้า หน้าที่ จากทางบริ ษทั ทุก ท่า น
รวมทั้ง มัค คุ เ ทศก์ คนขั บ รถ และ STAFF เพื่ อ
สร้างความมัน่ ใจในความปลอดภัยด้า นสุขภาพแก่
ผูเ้ ดินทาง
- เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทางาน
- บริ ก ารหน้ากากอนามัย ชิ้ นใหม่ ทุก วัน ตลอดการ
เดินทาง
- บ ริ ก า รเจ ล แอ ล กอ ฮ อ ล์ ส าหรั บ ล้ า ง มื อ บ น
ยานพาหนะ

วันแรก...ของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เชี ยงราย – วัดร่องเสือเต้น – สิงห์ปาร์ค
06.30 น.

08.30 น.
10.05 น.

กลางวัน

1

เรี ย นเชิญท่า นที่จุ ด นั ด พบ ณ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 ROW C ใกล้ ประตูท างเข้ า
หมายเลข 2 พบกับเจ้ าหน้ าที่ดูแลความพร้ อมด้ านเอกสาร รวมถึ งส่ง ท่า นเข้ าสู่ ช่ว งเวลา
แห่ งความสุข
นาท่านเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 130
เดินทางถึง สนามบินเชี ยงราย หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่า นเยี่ ยมชม วัด ร่องเสือ เต้น หนึ่ง ในวั ดที่มีค วาม สวยงามทางพุ ทธศิ ลป์ มี เอกลักษณ์
ความงดงามทาง สถาปั ตยกรรม มีค วามคล้ า ยกับวัดร่ องขุ่ น โดยเกิดจาก การสร้ างสรรค์
ของศิ ล ปิ น ชาวบ้ าน ที่มี โอกาสเข้ าไปศึ ก ษา และเป็ น ลู ก ศิ ษย์ อาจารย์ เ ฉลิ ม ชัย โฆษิ ต
พิพัฒน์ ในการ สร้ า งวัดร่องขุ่น จนมี โอกาสได้ มาสร้ างวิหารวัด ร่องเสือ เต้ น จนเป็ นวัดที่มี
ความสวยงาม และเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่งดงามอย่างมาก

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภูภิรมย์

นาท่านเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค ให้ ทา่ นนั่งรถรางชมฟาร์มและสวนดอกไม้ ไร่ชา สัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติทา่ มกลางไร่ชาและทุง่ ดอกไม้ ท่ผี ลัดเปลี่ย นตลอดทั้ง ปี สามารถเดิน
เล่น พร้ อมกับถ่ายภาพตามจุ ดต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่

วันแรก...ของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เชี ยงราย – วัดร่องเสือเต้น – สิงห์ปาร์ค
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารมาลองเต๊อะ

ที่พกั

THE RIVERIE HOTEL BY KATATHANI หรื อเทียบเท่า (ห้อง 36 ตารางเมตร)
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วันที่สอง...ของการเดินทาง
วัดพระธาตุดอยตุง – พระตาหนักดอยตุง – ไร่ชาฉุ ยฟง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่า นเดิ น ทางสู่ พระธาตุ ดอยตุ ง ให้ ท่า นได้ ก ราบสั ก การะพระรากขวั ญเบื้ อ งซ้ า ย
(กระดู กไหปลาร้ า) ของพระพุ ทธเจ้ า และนาท่า นชมความสวยงามของสวนดอกไม้ และ
เรือนประทับของสมเด็จย่า ณ พระตาหนักดอยตุ ง ดื่มด่ ากับสถาปั ตยกรรมอัน งดงามของ
“พระตาหนั กดอยตุง ” หรือ “พระต าหนักสมเด็จย่า” ที่ปลู กสร้ างขึ้น มาในกลิ่น อายล้ านนา
ผสมผสานกับความเรีย บง่ าย และรายล้ อมด้ ว ยต้ น ไม้ ดอกไม้ นานาพั นธุ์ ท่เี ติม เสน่ ห์ ให้
สถานที่แห่ ง นี้มีความร่ม รื่นและน่า รื่นรมย์ พระตาหนักดอยตุง นั้น เกิดขึ้น โดยพระราชดาริ
ของ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ท่ไี ด้ พระราชทานพระราชทรั พย์ส่ว นพระองค์
สร้ าง “บ้ านหลั งแรก” ของพระองค์ หลังนี้ข้ ึ นมา เมื่อเดื อนธันวาคม พ.ศ.2530 เพื่อที่จ ะ
ได้ ทรงแปรพระราชฐานมาทรงงานที่น่ ี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวพระตาหนัก
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วันที่สอง...ของการเดินทาง
วัดพระธาตุดอยตุง – พระตาหนักดอยตุง – ไร่ชาฉุ ยฟง

นาท่านมาสัมผัสกับ “ไร่ชาฉุ ยฟง” ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ต้ งั อยู่บนภูเขาสูง กว่า
1,200 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ล้ อมรอบไปด้ วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม นอกจาก
จะเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวให้ ทุกท่านได้ เข้ ามาสัมผัสกับธรรมชาติ ในไร่ชาแล้ ว ที่น่ กี ย็ ังมี
คาเฟ่ ที่บริการของอร่อย ๆ ให้ ได้ เลือกรับประทานอีกด้ วย และท่านสามารถเดินชมไร่ชา
ถ่ายภาพหรือไปทดลองเก็บชากันชาวไร่ได้ อีกด้ วย

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั

ที่พกั

KATILIYA MOUNTAIN RESORT & SPA หรื อเทียบเท่า (ห้อง 36 ตารางเมตร)
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วันที่สาม...ของการเดินทาง
วัดห้วยปลากั้ง - วัดพระแก้ว – พิพิธภัณฑ์บา้ นดา - สนามบินเชี ยงราย - กรุงเทพฯ
เช้า
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บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู ่ วัดถ้ำป่ ำอำชำทอง ให้ทา่ นได้ทากิจกรรมใส่บาตรพระขี่ มา้ บิ ณฑบาต
ถวายแด่พระครู บาเหนื อชัย เวลาประมาณ 07.30– 08.30 น. บริ เวณลานพระแก้ว
นาท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขาสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ ท่ ี
สวยงาม มีเจดีย์ท่สี ูงถึง 9 ชั้น ศิลปะจีนผสมล้ านนา วัดห้ วยปลากั้งเป็ นวัดซึ่งชาวบ้ านนับ
ถือและเชื่อกันว่าหากใครได้ มาเยือนจะหมือนกับได้ ข้ นึ สวรรค์ จากนั้นนาท่านเก็บภาพ
ความประทับใจกับ สะพานไม้ไผ่บนนาข้าว สถานที่ทอ่ งเที่ยวบริเวณชุมชนบ้ านห้ วยปลา
กั้งในโครงการพัฒนาหมู่บ้านสู่รูปแบบหมู่บ้า นเชิงนิเวศ เป็ นทางเดินเหนือยอดต้ นข้ าว
ผ่านทุง่ นาที่กาลังเขียวขจี พร้ อมให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพได้ หลากหลายมุม และในจุ ดทางเดิน
สะพานไม้ ไผ่น้ ยี ังสามารถมองเห็นองค์เจ้ าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ และเจดีย์ 9 ชั้นของวัด
ห้ วยปลากั้งอีกด้ วย (นาข้ าวขึ้นอยู่กับช่วงฤดูท่เี หมาะสม)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเอกโอชา

วันที่สาม...ของการเดินทาง
วัดห้วยปลากั้ง - วัดพระแก้ว – พิพิธภัณฑ์บา้ นดา - สนามบินเชี ยงราย - กรุงเทพฯ

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้ว พระอารามหลวงที่เป็ นที่ค้นพบพระแก้ วมรกตอยู่ ภายใน
พระพุทธรูปลงรักปิ ดทองในองค์พระเจดีย์โบราณ ก่อนจะถู กอัญเชิญมาประดิษฐานเป็ น
การถาวรที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นภายในวัดยังเป็ นที่
ประดิษฐานพระเจ้ าล้ านทอง พระพุทธรูปสาริดปางมารวิชั ย ศิลปะปาละวะที่สวยงามที่สุด
ในประเทศไทยอีกด้ วย

จากนั้นนาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์บา้ นดา สร้ างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปิ นแห่ งชาติด้าน
จิตรกรรม ชมศิลปะการสร้ างแบบล้ านนา โดยภายในจะมีโทนสีดาทั้งหมด แต่ละหลังจะ
ประดับด้ วยไม้ แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม แล้ วยัง มีเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และ
ยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้ าง อยู่ภายในให้ ได้ ชมอีกด้ วย

จากนั้นหากมีเวลาเหลือนาท่านซื้อของฝากไปฝากคนที่คุณรัก ณ ร้ านนันทวัน
อาหารเย็น

ได้ เวลาอันสมควรขอนาท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงรายเพื่อเดินทางกลั บสู่กรุงเทพฯ
บริการอาหารแบบ Set Box

20.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 137

21.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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ค่าบริการทัวร์
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
(10 ท่าน)

อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
(15 ท่าน)

ผูใ้ หญ่

25,900.-

22,900.-

พักเดี่ยว (จ่ ายเพิ่ม)

3,500.-

3,500.-

ประเภทผูเ้ ดินทาง

บริการท่านด้วยรถ COMMUTER VIP 9 ที่นงั ่ 2 คัน
อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
(6 ท่าน)

อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
(8 ท่าน)

ผูใ้ หญ่

27,900.-

26,900.-

พักเดี่ยว (จ่ ายเพิ่ม)

3,500.-

3,500.-

ประเภทผูเ้ ดินทาง

บริการท่านด้วยรถ COMMUTER VIP 9 ที่นงั ่ 1 คัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กับท่านในตลอดการเดิน ทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่า บั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ไป – กลั บชั้ น ทัศนาจร ตามเส้ น ทางและสายการบิ น ที่ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ใ น
รายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด (ค่ารถสาหรับขนกระเป๋ า) ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
1.
2.
3.
4.
5.

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติ มอี ก

รายละเอียดการชาระเงิน
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
ชาระด้วยเช็ คหรือแคชเชี ยร์เช็ ค โดยสัง่ จ่ ายในนาม
บริษทั อิ ลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จากัด
ชาระโดยเงินสด
สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่ อบัญชี
บจก. อิ ลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็ กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชี กระแสรายวัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้ง หมด

