
 

 

 

Code: DI05-ChiangRai-ITH73-42-Oct-Dec-4900-A201007 

ฮกันะเจยีงฮาย... เชยีงราย 4วนั 2คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัเมอืงเชยีงราย 2คนื  

ราคาเริม่ตน้ 4,900 บาท เดนิทางเดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 63  

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30น. – ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงราย 

  

2  เชยีงราย - วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) - วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ - 

พกัเชยีงราย อาหารเชา้ / เทีย่ง (บฟุเฟ่ต)์ /เย็น  

3 ไรช่าฉุยฟง -  ดอยตงุ - สวนแมฟ้่าหลวง – สวนรกุขชาตดิอยชา้งมบู - ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู - 

บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภผูาฮี ้- ดอยผาหม ี- ถ า้หลวง วนอทุยานขนุน า้นางนอน – แมส่าย – ทีพ่กั

เมอืงเชยีงราย อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 



 

 

 

4 เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า – กวา๊นพะเยา – กรงุเทพฯ 

อาหารเชา้ / เทีย่ง 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 

 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงราย  

                   

18.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงราย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

 

วนัทีส่อง         เชยีงราย – วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) – วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ – 

                      พกัเชยีงราย   เชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ต)์,เย็น  

เชา้ เดนิทางถงึ เชยีงราย ใหท้า่นธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ยพรอ้มรับประทานอาหารเชา้ 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลมิ ชัยโฆษิตพพัิฒน์ เมือ่พ.ศ.2540 โดย

จติรกรชาวเชยีงราย ผูเ้ป็นศลิปินแห่งชาตสิาขาทัศนศลิป์ (จติรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึง่อยู่ในสภาพ

ค่อนขา้งเสือ่มโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ย

ลวดลายออ่นชอ้ยประณีตดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวัดนีอ้ยา่งคับคั่งตลอดปี อโุบสถของวัดรอ่งขุน่

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ั่ง 

หมายเหต ุ

9-12 ตลุาคม 63 4,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

10-13 ตลุาคม 63 4,900 1,500 36  

22-25 ตลุาคม 63 4,900 1,500 36  

30 ตลุาคม-2พฤศจกิายน  4,900 1,500 36  

4-7 ธันวาคม 63 4,900 1,500 36  

9-12 ธันวาคม 63 4,900 1,500 36  

30 ธันวาคม-2มกราคม 64 5,900 1,500 36  

31 ธันวาคม –3มกราคม64 5,900 1,500 36  



 

 

 

มสีขีาวบรสิทุธิส์ะอาดซึง่ไดก้ลายเป็นเอกลักษณ์เป็นทีจ่ดจ าของนักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตซิ ึง่พากันเรยีก

วัดรอ่งขุน่วา่วัดขาว (Thailand White Temple) ประดับประดาดว้ยชอ่ฟ้าใบระกาอยา่งวจิติรอลังการตาม

ดว้ยลวดลายออ่นชอ้ยอืน่ ๆ อกีมากมายเป็นเชงิชัน้ลดหลั่นกันลงมาหนา้บันประดับดว้ยพญานาคและตดิ

กระจกระยบิระยับโดยความตัง้ใจของผูส้รา้งนัน้ตอ้งการสือ่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายใน

อโุบสถมภีาพจติรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพทุธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญง่ดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ไร่บุญรอด หรอื สงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่

สวยงาม โดยจัดเป็นรปูแบบฟารม์ทัวร ์ภายในไรม่กีารปลกูพชืหลายชนดิตามความเหมาะสมกบัสภาพดนิ 

อาท ิไรช่าอูห่ลง รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดับปลกูเปลีย่นหมนุเวยีนทัง้ปี เนนิเขา

ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละกจิกรรมต่างๆใหนั้กท่องเทีย่วไดม้าเยีย่มชม มบีรกิารรถราง (shutter bus) ซึง่

ทางไร่ไดจ้ัดเตรียมไวโ้ดยรถจะออกทุก 15 นาที (ค่าทัวร์รวมค่ารถรางแลว้) มจีุดแวะทัง้หมด 4 จุด 

ไดแ้ก ่จดุชมทุ่งดอกคอสมอส, จุดใหอ้าหารยรีาฟและมา้ลาย (ค่าบรกิารผูใ้หญ่ 100 บาท/เด็กความสงู

ไม่เกนิ 110 ซม. 50 บาท),จุดศูนยก์ฬีาและสันทนาการ หรอืบา้นแดง จุดนี้ นักท่องเทีย่วสามารถเชา่

จักรยานและเล่นกจิกรรม zipline ได,้จุดชมววิไร่ชา 360 และรา้นอาหารภภูริมย ์จุดนี้สามารถมองเห็น

บรรยากาศของไรช่าทีก่วา้งใหญ่ตลอดทาง นอกจากนี้ ภายในยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึ  ของฝาก และมี

บรเิวณทีน่ั่งพักผอ่นหรอืถา่ยรปูในหลายจดุ อสิระถา่ยรปูบรรยากาศตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) แบบบฟุเฟ่ต ์

บา่ย น าท่านสู่ วดัร่องเสือเต้น ชมพระวิหารหลังใหม่ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็น

ศลิปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้า รูปแบบของศลิปะส่วนหนึ่งมคีวามคลา้ยกับ

ผลงานของ อ.เฉลมิชัย โฆษิตพพัิฒน์ และ อ.ถวัลย ์ดัชนีย ์สองศลิปินแห่งชาตชิือ่ดังชาวเชยีงรายที่

รังสรรคผ์ลงานอยู่ที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าออ้ดอนชัย และพพิธิภัณฑบ์า้นด า ต.นางแล อ.เมอืง จ.เชยีงราย 

รวมอยู่ดว้ย ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมอืการรังสรรคข์อง นายพุทธา กาบแกว้ หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่

ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทัศนศลิป์ ปี พ.ศ.

2554 จดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทีส่ดุคอื วหิารรอ่งเสอืเตน้ ตัววหิารไดถ้กูสรา้งดว้ยศลิปะแนวศาสนาศลิป์รว่ม

สมัย แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมของพระพุทธองค ์นอกจากตัววหิารแลว้ ภายในวัดยังเป็นทีป่ระดษิฐาน "พระ

ธาตเุกศแกว้จฬุามณีหา้พระองค"์ ซึง่มคีวามสงู 20 เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตไุดบ้รรจพุระบรมสารกิ

ธาต ุจากสมเด็จพระญาณสงัวรสมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก เป็นอกีจดุหนึง่ทีไ่มค่วรพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหว้ยปลาก ัง้ มคีวามสวยงามไมแ่พว้ัดอืน่ๆในจังหวัดเชยีงราย ตัง้อยูบ่นเขาและราย

ลอ้มดว้ยเนนิเขาและววิทีง่ดงาม จดุเดน่ของวัดนีค้อื "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดยีส์งู 9 ชัน้ ทรงแหลมศลิปะ

จนีผสมลา้นนาสงา่งามดว้ยทันไดท้ีม่มีงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดยีจ์ าลองขนาด 12 

ราศ ีภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหันตต์่างๆ รวมถงึเจา้แมก่วนอมิแกะสลักจากไมจ้ัน

หอมองคใ์หญ ่แตเ่ดมิเคยเป็นวัดรา้งทีม่มีาแตโ่บราณ ถูกบรูณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวังโส จน

กลับมาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเชยีงรายอกีครัง้ และมคีวามเชือ่กนัวา่หากใครมาเยอืนจะรูส้กึเหมอืนได ้

ขึน้สวรรค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

 หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม       ไรช่าฉุยฟง – ดอยตงุ – สวนแมฟ้่าหลวง – สวนรกุขชาตดิอยชา้งมบู – ฐานปฏบิตักิารดอย 

                     ชา้งมบู – บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภผูาฮี ้- ดอยผาหม ี- ถ า้หลวง วนอทุยานขนุน า้นางนอน –  

                     แมส่าย – ทีพ่กัเมอืงเชยีงราย     เชา้, เทีย่ง,เย็น 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตูน้ าท่านเดนิทางสู ่ไรช่าฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดขีอง บรษัิท ฉุยฟงท ี

จ ากัด ผูผ้ลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชยีงรายมากว่า 40 ปี ใหท้่านไดถ้่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆ

ทา่มกลางภเูขา และทอ้งฟ้าสคีรามทีส่วยงาม นอกจากนี้ทีน่ี่ยังมคีาเฟ่เล็กๆ ใหนั้กท่องเทีย่วไดอ้ร่อยกับ

เคก้ พรอ้มน่ังจบิชา หรอืกาแฟชมววิในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดนิทางสู ่ดอยตงุ ชมสวนแมฟ้่าหลวง หรอืสวนดอยตงุ เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว

บนพืน้ที ่25 ไร่ อยูใ่นแอง่ทีร่าบดา้นทศิเหนือของพระต าหนักดอยตุง ตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ดมิของหมูบ่า้นอา

ขา่ป่ากลว้ย 62 ครอบครัว  

 ในอดตีหมูบ่า้นนีเ้ป็นเสน้ทางผา่นทีส่ าคัญและเป็นทีพั่กของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี 

และอาวธุสงคราม ประกอบกบัทีต่ัง้มลีักษณะเป็นหุบลกึลงไป บา้นเรอืนอยูอ่ยา่งอัดแอ ไมส่ามารถขยาย

และดแูลเรือ่งความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพัฒนาดอยตงุฯ จงึขอใหห้มูบ่า้นยา้ยไปอยูท่ี่

ใหม ่หา่งจากทีเ่ดมิราว 500เมตร แตต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบา้น 

ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาวสรา้ง สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่า 

เพือ่ใหค้นไทยทีไ่มม่โีอกาสไปต่างประเทศไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนาวทีส่วนแห่งนี้ ซ ึง่ไดรั้บการดูแลให ้

สวยงามตลอดทกุวันทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละฤดกูาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพันธุ์

ไมด้อกไมป้ระดับสวยงาม ผลัดเปลีย่นหมนุเวยีนออกดอกตลอดปี กลางสวนมปีระตมิากรรมเด็กยนืต่อตัว

ของ มเิซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเด็จยา่ พระราชทานชือ่ว่าความต่อเนื่อง (continuity) สือ่ถงึการท างาน

จะส าเร็จได ้ตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไมป้ระดับกลางแจง้แลว้ยังมโีรงเรือนไมใ้นร่มดว้ย 

จดุเดน่คอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนดิตา่ง ๆ ทีอ่อกดอกสวยงาม  

 น าท่านชม สวนรุกขชาตดิอยชา้งมูบ หรือสวนรุกขชาตแิม่ฟ้าหลวง อยู่บรเิวณดอยชา้งมูบซึง่เป็น

จดุสงูสดุของดอยตงุ เป็นสถานทีร่วบรวมพันธุไ์มต้ระกลูกหุลาบพันปีไวม้ากทีส่ดุในประเทศ นอกจากนีย้งั

มกีลว้ยไมป่้า กลว้ยไมด้นิ และรองเทา้นาร ีพญาเสอืโคร่ง (ซากุระเมอืงไทย) มลีานชมววิต่าง ๆ เช่น 

ลานรุง่อรณุ ลานอสัดง จดุสอ่งสามแควน้ (ไทย-พมา่-ลาว) บรเิวณลานน ้าพระราชหฤทัยสมเด็จยา่ ซึง่จะ

มตีน้กหุลาบพันปีสแีดงสด และตน้ไมข้นาดใหญ่อายนัุบรอ้ยปี อยูภ่ายใตก้ารดูแลของประชาชนชาวเขา

ในพืน้ที ่ท าใหช้าวเขาไดรั้บโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่าที่

ทรงตัง้พระทัยไว ้

 น าทา่นชมววิพาโนรามาทีจ่ดุชมววิดอยชา้งมบูซึง่เป็นฐานทีต่ัง้ของฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้อยู่ที่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเล็กๆ

ทา่มกลางหบุเขา ตดิเขตชายแดนไทย-พมา่ ชาวบา้นทีอ่าศัยอยูท่ีน่ี่ คอื ชาวไทยภเูขาเผ่าอาขา่ มเูซอร์

แดง มเูซอรด์ า ในอดตีพืน้ทีบ่รเิวณนี้มถีางป่าจนหัวโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทั่งในปี 2531 เมือ่

โครงการพัฒนาดอยตงุ ไดเ้ขา้มาในหมูบ่า้น สง่เสรมิใหช้าวบา้นเลกิท าไรเ่ลือ่นลอย และสอนใหช้าวบา้น

เรยีนรูท้ีจ่ะอาศัยรว่มกบัป่า หา้มไมใ่หต้ัดไมท้ าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบา้นปลกูกาแฟกันมากขึน้ จน

กลายเป็นจดุเปลีย่นส าคัญของชาวอาขา่ผาฮี ้ทีห่ันมาปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลักทัง้หมูบ่า้น โดยสง่เสรมิ

ใหป้ลกูกาแฟพันธุอ์าราบกิา้ซึง่ใหผ้ลดใีนพืน้ทีส่งูจนโด่งดังไปทั่วโลก โดยชสูโลแกน “ปลูกกาแฟดกีว่า

ปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทัศน์ ภูเขา เดนิเทีย่วชมหมูบ่า้นชาวเขาเผ่าอาข่า 

บา้นแตล่ะหลังจะปลกูเรยีงลดหลั่นกนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภเูขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี ววิเบือ้งหนา้

คอื ทวิเขาทีส่ลับซบัซอ้น ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็นบางวัน) และใหท้่าน

แวะมาจบิเครื่องดื่ม กาแฟรสชาตเิยี่ยม ความพเิศษของรา้นกาแฟภูผาฮี ้คือ ววิของรา้นที่สวยงาม

มองเห็นทวิเขาทีเ่รยีงรายเบือ้งหนา้ มมีมุน่ังเลน่เก๋ๆ  ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ทางรา้นยังมชีดุ

ขาวไทยภเูขาอาขา่ใหใ้สถ่า่ยรปูกบัววิสวยๆอกีดว้ย  

 จากนัน้น าทา่นชมความงดงามววิภเูขาที่ดอยผาหม ีอสิระใหท้่านถ่ายรูปเนนิเขาสงู ๆ รมิหนา้ผา มภีเูขา

สลับซบัซอ้นอยูเ่บือ้งหนา้ สดูอากาศทีบ่รสิทุธิต์ามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  จากนัน้เดนิทางสู ่ถ า้หลวง วนอุทยานขนุน า้นางนอน มลีักษณะเป็นภเูขาขนาดใหญ่หลายลูกเรยีงตัว

สลับซบัซอ้น มองดูคลา้ยผูห้ญงินอนเหยยีดยาว มสี่วนหัว จมูก หนา้อก และล าตัวชดัเจน ขนานไปกับ

ถนนในเขตอ าเภอแมจั่น และแมฟ้่าหลวง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของพระธาตุดอยตุง มจีุดสงูสดุคอื ผาชา้งมบู อยู่

สงูจากระดับน ้าทะเลราวๆ 830 เมตร จุดทีเ่ทีย่วม ี2 โซน ห่างกันประมาณ 2.5 กโิลเมตร โซนที ่1 ถ ้า

หลวง เป็นถ ้าหนิปนูขนาด ปากถ ้าเป็นหอ้งโถงกวา้ง ภายในถ ้าจะเป็นทางเดนิ มทีัง้หนิงอก หนิยอ้ย ธาร

น ้า และถ ้าลอด และยงัมถี ้าเล็กๆ อกี 3 แหง่ในบรเิวณเดยีวกนั มคีวามยาวถงึ 10.3 กโิลเมตร ถอืเป็นถ ้าที่

มคีวามยาวมากทีสุ่ดเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมไดเ้ฉพาะชว่งหนา้แลง้ 

(เดอืนธันวาคม–มถินุายน) และปิดในชว่งฤดฝูน (กรกฎาคม-พฤศจกิายน) เนือ่งจากมนี ้าไหลผา่นหรอืเขา้

ทว่มพืน้ทีบ่างสว่นของถ ้า  



 

 

 

 ใหท้่านชมบรเิวณปากถ ้าทีม่ศีาลเจา้แมน่างนอนตัง้อยู ่ชมอนุสาวรยีจ์่าแซม ผูเ้สยีสละ และ เสยีชวีติใน

ปฏบิัตกิาร โซนที ่2 ขนุน ้านางนอน หรอื สระขนุน ้ามรกต จากจุดจอดรถระหว่างทางเดนิไปมสีนิคา้จาก

ชาวบา้นจ าหน่ายมากมาย มชีือ่ว่าตลาดประชารัฐขนุน ้านางนอน เป็นของจ าพวกผลไมต้ามฤดูกาล เชน่ 

สม้ อะโวคาโด สตรอเบอรร์ี ่และเสือ้ผา้พืน้เมอืง เสือ้ทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่อ าเภอแมส่าย น าทา่นชมววิสามเหลีย่มทองค า คอืพืน้ทีร่อยตอ่ระหว่างสามประเทศ 

ไดแ้ก่ ไทย, ลาว และ พม่า มลีักษณะเป็นพืน้ที่สามเปลี่ยมบรรจบกัน โดยมแีม่น ้าโขงไหลตัดผ่าน

ชายแดนไทยและลาว เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีส่ าคัญและววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมสัการพระเชยีงแสนสี่

แผน่ดนิ หรอื พระพุทธนวลา้นตือ้ ทีป่ระดษิฐานกลางแจง้ ณ สามเหลีย่มทองค า ประทับน่ังบน “เรอื

แกว้กศุลธรรม” ขนาดใหญ่ เป็นสิง่ศักดิค์ู่เมอืงเชยีงแสน, ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับซุม้ประตูสามเหลีย่ม

ทองค า โดยมวีวิแมน่ ้าโขง เป็นฉากหลัง และอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กัเมอืงเชยีงราย 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่            เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า – กวา๊นพะเยา – กรงุเทพฯ                     

                      เชา้, เทีย่ง  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7) 

น าท่านเดนิทางกลับระหว่างทางผ่านจงัหวดัพะเยา เดนิทางสูก่ว๊านพะเยา น าท่านเดนิทางสู ่วดัศรี

โคมค า หรอืวัดทีป่ระชาชนทั่วไปเรยีกขานกันว่า "วัดพระเจา้ตนหลวง" ตัง้อยู่อยู่รมิกว๊านพะเยา เป็นที่

ประดษิฐานพระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนองคใ์หญ่ทีส่ดุในลา้นนา พระเจา้ตนหลวง หรอื

พระเจา้องค์หลวงนัน้ มใิช่เป็นเพียงพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงพะเยาเท่านัน้ แต่ยังถือเป็นพระพุทธรูป

คูบ่า้นคู่เมอืงของอาณาจักรลา้นนาไทยดว้ย ภายในพระอโุบสถทีต่ัง้อยู่รมิกว๊านพะเยายังมงีานจติรกรรม



 

 

 

ฝาผนังทีว่าดขึน้ดว้ยฝีมอืท่านอังคาร กัลยาณพงศ ์ศลิปินแห่งชาตผิูส้รา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรมชิน้นี้ได ้

วจิติรสวยงามยิง่  

กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน ้าธรรมชาตทิี่อยู่ใจกลางเมอืง ค าว่า กว๊าน เป็นภาษาพื้นเมืองซึง่หมายถงึ 

หนองน ้า หรอืบงึน ้าขนาดใหญ่ ค านี้มใีชใ้นทอ้งถิน่ลา้นนาเฉพาะทีจั่งหวัดพะเยาแห่งเดยีวเท่านัน้ กว๊าน

พะเยาเป็นบงึน ้าขนาดใหญท่ีร่วบรวมล าหว้ยตา่งๆ ไวม้ากถงึ ๑๘ สาย เป็นทะเลสาบน ้าจดืใหญเ่ป็นอนัดับ 

๑ ในภาคเหนือ เป็นแหล่งประมงน ้าจืดทีส่ าคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน มพัีนธุ์ปลาน ้าจดืกว่า ๔๘ 

ชนดิ เป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาชนดิต่างๆ เชน่ ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจนี ปลาไน และปลา

นลิ กว๊านพะเยา มลีักษณะเป็นบงึน ้าขนาดใหญ่รูปพระจันทรเ์สีย้ว เป็นบงึน ้ากวา้งใหญ่สดุสายตา โอบ

ลอ้มดว้ยทวิเขาสลับซบัซอ้นอยา่งสวยงาม เมือ่หลายรอ้ยปี พืน้ทีใ่นบรเิวณกว๊านพะเยาเป็นชมุชนมวีัดวา

อารามอยูม่ากมาย ต่อมาเมือ่กรมประมงสรา้งประตูกัน้น ้าในกว๊านพะเยาเพือ่กักเก็บน ้า จงึท าใหบ้รเิวณ

กว๊านพะเยาทีแ่ตเ่ดมิเป็นชมุชนโบราณ และวัดหลายแหง่ตอ้งจมอยูใ่นกว๊านพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8)  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9-10 ชัว่โมง)  

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 



 

 

 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

 คา่ทีพั่ก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ +คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 



 

 

 

หมายเหตุ 

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 



 

 

 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


