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วนัแรก    พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสู่ จ.เชยีงราย                    
17.30 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ปัม๊ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่น

ยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหน้ากากอนามยัชนิดผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสู่
จงัหวดัเชยีงราย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11ช ัว่โมง) อสิระใหทุ้กท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง  เชยีงราย-วดัรอ่งขุ่น-สงิหป์ารค์ (นั่งรถรางชมฟารม์)-วดัรอ่งเสอืเตน้-วดัหว้ยปลาก ัง้       อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                           
เชา้ เดนิทางถงึ เชยีงราย ใหท้า่นธุระส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ 
   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
 น าท่านเดนิทางสู ่วดัรอ่งขุ่น ไดร้บัการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลมิ ชยัโฆษิตพิพฒัน ์เมือ่พ.ศ.2540 โดยจติรกรชาวเชยีงราย ผูเ้ป็น

ศลิปินแห่งชาตสิาขาทศันศลิป์ (จติรกรรม) จากวดัเล็ก ๆ ซึง่อยู่ในสภาพค่อนขา้งเสือ่มโทรมนีไ้ดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวดันีอ้ย่างคบัคั่งตลอดปี อุโบสถของ
วดัรอ่งขุ่นมีสขีาวบรสิทุธิส์ะอาดซึง่ไดก้ลายเป็นเอกลกัษณเ์ป็นทีจ่ดจ าของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตซิึง่พากนัเรยีกวดัรอ่งขุ่นว่าวดัขาว 
(Thailand White Temple) ประดบัประดาดว้ยชอ่ฟ้าใบระกาอย่างวจิติรอลงัการตามดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอืน่ ๆ อกีมากมายเป็นเชงิ
ช ัน้ลดหลั่นกนัลงมาหนา้บนัประดบัดว้ยพญานาคและตดิกระจกระยบิระยบัโดยความตัง้ใจของผูส้รา้งนัน้ตอ้งการสือ่สญัลกัษณต่์าง ๆ 
ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมีภาพจติรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงาม 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ไรบุ่ญรอด หรอื สงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีส่วยงาม โดยจดัเป็นรูปแบบฟารม์
ทวัร ์ภายในไรม่ีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดนิ อาท ิไรช่าอู่หลง รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไม ้
ประดบัปลูกเปลีย่นหมุนเวยีนทัง้ปี เนินเขาทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละกจิกรรมต่างๆใหน้ักท่องเทีย่วไดม้าเยีย่มชม มีบรกิารรถราง (shutter 
bus) ซึง่ทางไรไ่ดจ้ดัเตรยีมไวโ้ดยรถจะออกทุก 15 นาท ี(ค่าทวัรร์วมค่ารถรางแลว้) มีจุดแวะทัง้หมด 4 จุด ไดแ้ก่ จุดชมทุ่งดอกคอ
สมอส, จุดใหอ้าหารยรีาฟและมา้ลาย (ค่าบรกิารผูใ้หญ่ 100 บาท/เด็กความสูงไม่เกนิ 110 ซม. 50 บาท),จุดศูนยก์ฬีาและสนัทนาการ 
หรอืบา้นแดง จุดนี ้นกัท่องเทีย่วสามารถเชา่จกัรยานและเล่นกจิกรรม zip line ได,้จุดชมววิไรช่า 360 และรา้นอาหารภูภริมย ์จุดนี้
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สามารถมองเหน็บรรยากาศของไรช่าทีก่วา้งใหญ่ตลอดทาง นอกจากนี ้ภายในยงัมีรา้นขายของทีร่ะลกึ  ของฝาก และมีบรเิวณทีน่ั่ง
พกัผ่อนหรอืถ่ายรูปในหลายจุด อสิระถ่ายรปูบรรยากาศตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บ่าย น าท่านสู่ วดัรอ่งเสอืเตน้ ชมพระวหิารหลงัใหม ่ทีม่ีศลิปะทีม่ีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศลิปะประยุกตท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ใชเ้ฉดสี

เป็นสนี ้าเงินฟ้า รูปแบบของศลิปะส่วนหน่ึงมีความคลา้ยกบัผลงานของ อ.เฉลมิชยั โฆษิต
พิพฒัน ์และ อ.ถวลัย ์ดชันีย ์สองศลิปินแห่งชาตชิือ่ดงัชาวเชยีงรายทีร่งัสรรคผ์ลงานอยู่ทีว่ดั
รอ่งขุ่น ต.ป่าออ้ดอนชยั และพพิิธภณัฑบ์า้นด า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชยีงราย รวมอยู่ดว้ย 
ผลงานดงักล่าวเป็นฝีมือการรงัสรรคข์อง นายพุทธา กาบแกว้ หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่
ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน ์ศลิปินแห่งชาต ิสาขา
ทศันศลิป์ ปี พ.ศ.2554 จุดดงึดูดนักท่องเทีย่วทีสุ่ดคอื วหิารรอ่งเสอืเตน้ ตวัวหิารไดถู้กสรา้ง
ดว้ยศลิปะแนวศาสนาศลิป์รว่มสมยั แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมของพระพุทธองค ์นอกจากตวัวหิาร
แลว้ ภายในวดัยงัเป็นทีป่ระดษิฐาน "พระธาตุเกศแกว้จุฬามณีหา้พระองค"์ ซึง่มีความสูง 20 
เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตุไดบ้รรจุพระบรมสารกิธาตุ จากสมเด็จพระญาณสงัวรสมเด็จ
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก เป็นอกีจุดหน่ึงทีไ่ม่ควรพลาด 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัหว้ยปลาก ัง้ มีความสวยงามไม่แพว้ดัอืน่ๆในจงัหวดัเชยีงราย ตัง้อยู่บน
เขาและรายลอ้มดว้ยเนินเขาและววิทีง่ดงาม จุดเด่นของวดันีค้อื "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดยี ์
สูง 9 ช ัน้ ทรงแหลมศลิปะจนีผสมลา้นนาสง่างามดว้ยทนัไดท้ีม่มีงักรทอดยาวทัง้สองขา้ง
บนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดยีจ์ าลองขนาด 12 ราศ ีภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระ
อรหนัตต่์างๆ รวมถงึเจา้แม่กวนอมิแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แต่เดมิเคยเป็นวดัรา้งทีม่ี
มาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวงัโส จนกลบัมาเป็นศูนยร์วมจติใจ
ของชาวเชยีงรายอกีคร ัง้ และมคีวามเชือ่กนัว่าหากใครมาเยอืนจะรูส้กึเหมือนไดข้ึน้สวรรค ์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  
 หลงัทานอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กัแรม 

 
ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเท่ากนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั
ก่อนวนัเดนิทาง) กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ี ทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มีขอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 
หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมนัน้ๆ 

วนัทีส่าม  ไรช่าฉุยฟง–ดอยตุง–สวนแม่ฟ้าหลวง–สวนรุกขชาตดิอยชา้งมูบ–ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ–บา้นผาฮี–้รา้นกาแฟภูผา
ฮี–้ดอยผาหม-ีถ า้หลวงวนอุทยานขนุน ้านางนอน แม่สาย –เมอืงเชยีงราย                           อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตูน้ าท่านเดนิทางสู ่ไรช่าฉุยฟง เป็นแหลง่ปลูกชาช ัน้ดขีอง บรษิทั ฉุยฟงท ีจ ากดั ผูผ้ลติใบชารายใหญท่ีสุ่ด
ในจงัหวดัเชยีงรายมากว่า 40 ปี ใหท้่านไดถ่้ายรูปววิไรช่าสวยๆท่ามกลางภูเขา และทอ้งฟ้าสคีรามทีส่วยงาม นอกจากนีท้ีน่ี่ยงัมีคาเฟ่
เล็กๆ ใหน้ักท่องเทีย่วไดอ้รอ่ยกบัเคก้ พรอ้มนั่งจบิชา หรอืกาแฟชมววิในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  

 น าท่านเดนิทางสู ่ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรอืสวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาวบนพืน้ที ่25 ไร ่อยู่ในแอ่งทีร่าบ
ดา้นทศิเหนือของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ดมิของหมู่บา้นอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครวั ในอดตีหมู่บา้นนีเ้ป็นเสน้ทางผ่านที่
ส าคญัและเป็นทีพ่กัของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม ประกอบกบัทีต่ ัง้มลีกัษณะเป็นหุบลกึลงไป 
บา้นเรอืนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเร ือ่งความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จงึขอใหห้มู่บา้น
ยา้ยไปอยู่ทีใ่หม ่หา่งจากทีเ่ดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบา้น ส าหรบัสวนไม ้
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ดอกไมป้ระดบัเมืองหนาวสรา้ง สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่า เพือ่ใหค้นไทยทีไ่ม่มีโอกาสไปต่างประเทศไดเ้ห็น
ไมด้อกเมืองหนาวทีส่วนแห่งนี ้ซึง่ไดร้บัการดูแลใหส้วยงามตลอดทุกวนัทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวน
ถูกตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประตมิากรรมเด็กยนืต่อตวัของ มิ
เซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชือ่ว่าความต่อเน่ือง (continuity) สือ่ถงึการท างานจะส าเรจ็ได ้ตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากแปลงไมป้ระดบักลางแจง้แลว้ยงัมีโรงเรอืนไมใ้นรม่ดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนิดต่าง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม 
น าท่านชม สวนรกุขชาตดิอยชา้งมูบ หรอืสวนรุกขชาตแิม่ฟ้าหลวง อยู่บรเิวณดอยชา้งมูบซึง่เป็นจุดสูงสุดของดอยตุง เป็นสถานที่
รวบรวมพนัธุไ์มต้ระกูลกุหลาบพนัปีไวม้ากทีสุ่ดในประเทศ นอกจากนีย้งัมีกลว้ยไมป่้า กลว้ยไมด้นิ และรองเทา้นาร ีพญาเสอืโครง่ 
(ซากุระเมืองไทย) มลีานชมววิต่าง ๆ เชน่ ลานรุง่อรุณ ลานอสัดง จุดส่องสามแควน้ (ไทย-พม่า-ลาว) บรเิวณลานน ้าพระราชหฤทยั
สมเด็จย่า ซึง่จะมีตน้กุหลาบพนัปีสแีดงสด และตน้ไมข้นาดใหญ่อายุนับรอ้ยปี อยู่ภายใตก้ารดูแลของประชาชนชาวเขาในพืน้ที ่ท าให ้
ชาวเขาไดร้บัโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่าทีท่รงตัง้พระทยัไวน้ าท่านชมววิพาโนรามาที่
จุดชมววิดอยชา้งมบูซึง่เป็นฐานทีต่ ัง้ของฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้อยู่ทีต่ าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมูบ่า้นเล็กๆท่ามกลางหุบเขา ตดิเขตชายแดน

ไทย-พม่า ชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ทีน่ี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอรแ์ดง มูเซอรด์ า ในอดตีพืน้ทีบ่รเิวณนีม้ถีางป่าจนหวัโลน้แลว้ปลกู
ฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทั่งในปี 2531 เมือ่โครงการพฒันาดอยตุง ไดเ้ขา้มาในหมู่บา้น ส่งเสรมิใหช้าวบา้นเลกิท าไรเ่ลือ่นลอย และสอนให ้
ชาวบา้นเรยีนรูท้ีจ่ะอาศยัรว่มกบัป่า หา้มไม่ใหต้ดัไมท้ าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบา้นปลูกกาแฟกนัมากขึน้ จนกลายเป็นจุดเปลีย่น
ส าคญัของชาวอาข่าผาฮี ้ทีห่นัมาปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลกัทัง้หมูบ่า้น โดยส่งเสรมิใหป้ลูกกาแฟพนัธุอ์าราบกิา้ซึง่ใหผ้ลดใีนพืน้ทีสู่ง
จนโด่งดงัไปทั่วโลก โดยชสูโลแกน “ปลูกกาแฟดกีว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน ์ภูเขา เดนิเทีย่วชม
หมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาข่า บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลั่นกนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี ววิเบือ้งหนา้คอื ทวิ
เขาทีส่ลบัซบัซอ้น ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มีเป็นบางวนั) และใหท้่านแวะมาจบิเคร ือ่งดืม่ กาแฟรสชาตเิยีย่ม 
ความพิเศษของรา้นกาแฟภูผาฮี ้คอื ววิของรา้นทีส่วยงามมองเหน็ทวิเขาทีเ่รยีงรายเบือ้งหนา้ มมีุมนั่งเล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟ
ถ่ายรูปสวยๆ ทางรา้นยงัมีชดุขาวไทยภูเขาอาข่าใหใ้ส่ถ่ายรูปกบัววิสวยๆอกีดว้ย จากนั้นน าท่านชมความงดงามววิภูเขาทีด่อยผาหม ี
อสิระใหท้่านถ่ายรูปเนินเขาสูง ๆ รมิหนา้ผา มีภูเขาสลบัซบัซอ้นอยู่เบือ้งหนา้ สูดอากาศทีบ่รสิุทธิต์ามอธัยาศยั  

 
 จากนั้นเดนิทางสู่ ถ า้หลวง วนอุทยานขนุน ้านางนอน มีลกัษณะเป็นภูเขาขนาดใหญห่ลายลูกเรยีงตวัสลบัซบัซอ้น มองดูคลา้ย

ผูห้ญงินอนเหยยีดยาว มีส่วนหวั จมูก หนา้อก และล าตวัชดัเจน ขนานไปกบัถนนในเขตอ าเภอแม่จนั และแม่ฟ้าหลวง ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ
พระธาตุดอยตุง มีจุดสูงสุดคอื ผาชา้งมบู อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลราวๆ 830 เมตร จุดทีเ่ทีย่วม ี2 โซน ห่างกนัประมาณ 2.5 กโิลเมตร 
โซนที ่1 ถ า้หลวง เป็นถ า้หนิปนูขนาด ปากถ า้เป็นหอ้งโถงกวา้ง ภายในถ า้จะเป็นทางเดนิ มีทัง้หนิงอก หนิยอ้ย ธารน ้า และถ า้ลอด และ
ยงัมีถ า้เล็กๆ อกี 3 แห่งในบรเิวณเดยีวกนั มีความยาวถงึ 10.3 กโิลเมตร ถอืเป็นถ า้ทีม่ี
ความยาวมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย เปิดใหน้ักท่องเทีย่วเขา้ชมไดเ้ฉพาะ
ชว่งหนา้แลง้ (เดอืนธนัวาคม–มิถุนายน) และปิดในชว่งฤดูฝน (กรกฎาคม-
พฤศจกิายน) เน่ืองจากมนี ้าไหลผ่านหรอืเขา้ท่วมพืน้ทีบ่างส่วนของถ า้ ใหท้่านชม
บรเิวณปากถ า้ทีม่ีศาลเจา้แม่นางนอนตัง้อยู่ ชมอนุสาวรยีจ่์าแซม ผูเ้สยีสละ และ 
เสยีชวีติในปฏบิตักิาร โซนที ่2 ขนุน ้านางนอน หรอื สระขนุน ้ามรกต จากจุดจอดรถ
ระหว่างทางเดนิไปมสีนิคา้จากชาวบา้นจ าหน่ายมากมาย มีชือ่ว่าตลาดประชารฐัขนุน ้า
นางนอน เป็นของจ าพวกผลไมต้ามฤดูกาล เชน่ สม้ อะโวคาโด สตรอเบอรร์ ี ่และเสือ้ผา้
พืน้เมือง เสือ้ทีร่ะลกึ  
จากนั้นเดนิทางสู่ อ าเภอแม่สาย น าท่านชมววิสามเหลีย่มทองค า คอืพืน้ทีร่อยต่อ
ระหว่างสามประเทศ ไดแ้ก ่ไทย, ลาว และ พม่า มลีกัษณะเป็นพืน้ทีส่ามเปลีย่มบรรจบ
กนั โดยมีแมน่ ้าโขงไหลตดัผ่านชายแดนไทยและลาว เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีส่ าคญัและววิทวิทศันท์ีส่วยงาม นมสัการพระเชยีงแสนสี่
แผ่นดนิ หรอื พระพุทธนวลา้นตือ้ ทีป่ระดษิฐานกลางแจง้ ณ สามเหลีย่มทองค า ประทบันั่งบน “เรอืแกว้กุศลธรรม” ขนาดใหญ ่
เป็นสิง่ศกัดิคู่์เมืองเชยีงแสน, ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัซุม้ประตูสามเหลีย่มทองค า โดยมีววิแม่น ้าโขง เป็นฉากหลงั และอสิระใหท่้านช้
อปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กัเมอืงเชยีงราย 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเท่ากนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนั
ก่อนวนัเดนิทาง)กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มีขอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 
หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมนัน้ๆ 



 

BTH-ITCRBS00 ฮักตั๋วเน่อ เชียงราย 4D2N_BUS_FEB-MAY21 

วนัทีส่ี ่            เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า - กวา๊นพะเยา - กรุงเทพฯ       อาหารเชา้, เทีย่ง,---                                                                                                                          
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7) 
 น าท่านเดนิทางกลบัระหว่างทางผ่านจงัหวดัพะเยา เดนิทางสูก่วา๊นพะเยา น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรโีคมค า หรอืวดัทีป่ระชาชนทั่วไป

เรยีกขานกนัว่า "วดัพระเจา้ตนหลวง" ตัง้อยู่อยู่รมิกวา๊นพะเยา เป็นทีป่ระดษิฐานพระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนองคใ์หญ่
ทีสุ่ดในลา้นนา พระเจา้ตนหลวง หรอืพระเจา้องคห์ลวงนั้น มิใชเ่ป็นเพียงพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ยงัถอืเป็น
พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรลา้นนาไทยดว้ย ภายในพระอุโบสถทีต่ ัง้อยู่รมิกวา๊นพะเยายงัมีงานจติรกรรมฝาผนังทีว่าดขึน้
ดว้ยฝีมือท่านองัคาร กลัยาณพงศ ์ศลิปินแห่งชาตผูิส้รา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรมชิน้นีไ้ดว้จิติรสวยงามยิง่ กวา๊นพะเยา เป็นแหล่งน ้า
ธรรมชาตทิีอ่ยู่ใจกลางเมือง ค าว่า กวา๊น เป็นภาษาพืน้เมืองซึง่หมายถงึ หนองน ้า หรอืบงึน ้าขนาดใหญ ่ค านีม้ีใชใ้นทอ้งถิน่ลา้นนา
เฉพาะทีจ่งัหวดัพะเยาแห่งเดยีวเท่านั้น กวา๊นพะเยาเป็นบงึน ้าขนาดใหญท่ีร่วบรวมล าหว้ยต่างๆ ไวม้ากถงึ ๑๘ สาย เป็นทะเลสาบน ้าจดื
ใหญ่เป็นอนัดบั ๑ ในภาคเหนือ เป็นแหล่งประมงน ้าจดืทีส่ าคญัทีสุ่ดของภาคเหนือตอนบน มีพนัธุป์ลาน ้าจดืกว่า ๔๘ ชนิด เป็นแหล่ง
เพาะพนัธุป์ลาชนิดต่างๆ เชน่ ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจนี ปลาไน และปลานิล กวา๊นพะเยา มลีกัษณะเป็นบงึน ้าขนาดใหญ่
รูปพระจนัทรเ์สีย้ว เป็นบงึน ้ากวา้งใหญสุ่ดสายตา โอบลอ้มดว้ยทวิเขาสลบัซบัซอ้นอย่างสวยงาม เมือ่หลายรอ้ยปี พืน้ทีใ่นบรเิวณกวา๊น
พะเยาเป็นชมุชนมีวดัวาอารามอยู่มากมาย ต่อมาเมือ่กรมประมงสรา้งประตูกัน้น ้าในกวา๊นพะเยาเพือ่กกัเก็บน ้า จงึท าใหบ้รเิวณกวา๊น
พะเยาทีแ่ต่เดมิเป็นชมุชนโบราณ และวดัหลายแห่งตอ้งจมอยู่ในกวา๊นพะเยา 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8)  
 จากนั้นน าท่านเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9-10 ช ัว่โมง)  
 

*********************** 
หมายเหตุ: ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ั่งเท่าน้ัน โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงิน 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านึงถงึผลประโยชนข์อง
ท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท่้านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โตะ๊อาหาร มีการจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
• บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
เง่ือนไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารน้ีรวม 
• ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 
• ค่าบรกิารคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 
• ค่าทีพ่กั 2คนื พกัหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ี ทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุ
พกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มีขอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึน้อยู่
กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมนั้นๆ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปีไม่เสรมิเตยีง พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีว เพิม่ ทีน่ั่ง 

11-14 กมุภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 36 
25-28 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36 
10-13 เมษายน 64 3,999 1,500 36 
12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36 
13-16 เมษายน 64 4,999 1,500 36 
30เม.ย.-3พ.ค.64  3,999 1,500 36 
1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36 
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• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไม่

ครอบคลมุถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็และ
เอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราน้ีไมร่วม 
• ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
• ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
• ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  
• ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท  

ง่ือนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ 
หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
เง่ือนไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงินเต็มจ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผิดของบรษิทัทวัร ์คนืเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 
• บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ
ของบรษิทัฯก ากบัเท่านั้น 

• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคา
ค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
ค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


