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5 วนั 4 คนื นา่น – พะเยา – เชยีงราย 

 

 

 

 

บนิ กรงุเทพ – นา่น // เชยีงราย– กรงุเทพ โดยสายการบนิ ไทย สมายล ์

เร ิม่ตน้ 18,900 รวมทปิแลว้ อาหาร 9 มือ้  

เดนิทางดว้ยรถตู ้VIP 8 ทา่น  
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ราคาทวัร ์18,900 บาท :   31 ม.ีค.-4 เม.ย. / 21-25 เม.ย. / 5-9 พ.ค. / 19-23 พ.ค./ 9-13 ม.ิย. /23-27 

ม.ิย. 

หรอืชว่งวนัเดนิทางอืน่ๆตามทีค่ณะสว่นตวัตอ้งการ (โปรดสอบถาม) 

หมายเหต ุ

ทวัรภ์ายในประเทศ ทกุโปรแกรม ทางบรษิทั จะคอนเฟิรม์กรุป๊ออกเดนิทางและรบัจ านวนสงูสดุ ทีก่รุป๊ละ 8 

ทา่น  

หากกรุป๊คอนเฟิรม์ราคาทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นไดใ้นกรณี 

 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิ มกีารปรบัราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืเปลีย่นแปลงสายการบนิ ท ัง้นีต้ ัว๋ทีอ่อกส าหรบั

คณะเดนิทาง จะเป็นต ัว๋เดีย่วท ัง้หมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตามหนา้เว็บไซตข์องสายการบนิ) **หรอืบรษิทั

จะจดัหาเทีย่วบนิและสายการบนิทดแทนทีส่อดคลอ้งกบัโปรแกรมการเดนิทางใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุ 

 

2. โรงแรมทีพ่กั มกีารปรบัราคาขึน้ หรอื หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดมิไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ 

 

โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้กุทา่นรบัทราบราคาและเงือ่นไข กอ่นทีจ่ะมกีารเรยีกเก็บช าระมดัจ า 

 

5 วนั 4 คนื นา่น – พะเยา – เชยีงราย 

(นา่น) – ปวั – วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัภมูนิทร ์ 

 (พะเยา) ภลูงักา – ลอ่งเรอืกวา๊นพะเยา – วดัตโิลกอาราม – พระธาตจุอมทอง  

(เชยีงราย) – สงิหป์ารค์ – วดัพระแกว้มรกต – เชยีงรายไนทบ์ารซ์าร ์

พระธาตดุอยตงุ – พระต าหนกัดอยตงุ – สามเหลีย่มทองค า – วดัรอ่งขุน่ – วดัรอ่งเสอืเตน้   

 

วนัทีห่นึง่ นา่น  

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิไทยสมายล ์อาคารผูโ้ดยสารขาออก              

ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิสมัภาระน ้าหนัก 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ 7 กก. (ขอสงวนสทิธิ์

ในการเปลีย่นแปลงสายการบนิ) 

08.10 น. ออกเดนิทางสูจ่ังหวัดน่านโดย เทีย่วบนิ WE156 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

09.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิน่าน น าทา่นรับสมัภาระ และ น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศ  

 น าท่านเดนิทางสูบ่า้นปัว อกีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทีส่วยและน่าไปเยอืนอกีแห่งของเมอืงน่าน น าท่าน    

เดนิทางสูว่ัดภเูก็ต ตัง้ชือ่ตามหมูบ่า้นเก็ต และตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ซึง่ทางภาคเหนือเรยีกกันว่า ภู หรอื 

มอ่น  จงึกลายเป็นชือ่วัดภเูก็ต ทีน่ี่นอกจากเราจะไดเ้ขา้มาไหวพ้ระขอพรแลว้ ยังมลีานชมววิทีเ่ราสามารถ
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มองเห็น ววิทุง่นาไดก้วา้งไกลสดุสายตา อกีทัง้ยงัมลี าธารดา้นล่าง ทีเ่ราสามารถใหอ้าหารจากลานดา้นบน

ผา่นทอ่ไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้ 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

 

 

บา่ย น าท่านสูร่า้นกาแฟบา้นไทลื้อ และล าดวนผา้ทอ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ มลีักษณะเป็นซุม้ไมเ้ล็กๆ ตกแต่ง

สไตล์ไทลื้อ ตัง้อยู่ท่ามกลางทุ่งนา ซึง่ยามหนา้ฝนแบบนี้ นาขา้วจะเขียวขจีเต็มทอ้งทุ่ง พรอ้มววิของ

เทอืกเขาดอยภคูาสงูตระหงา่นเป็นฉากหลัง และมสีะพานไมท้อดยาวเชือ่มต่อกับรา้นล าดวนผา้ทอ สามารถ

แวะมาซือ้ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ ทัง้ผา้ทอเมอืงน่าน, ผา้ไทลือ้, ผา้ทอพืน้เมอืง, ชดุเสือ้ผา้ส าเร็จรูปสไตล์

พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึอกีมากมาย ในราคายอ่มเยา  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงน่าน  

 น าท่านสักการะพระธาตุแชแ่หง้ พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงน่าน สันนษิฐานว่าม ีอายุราว 600 ปี พญาการเมอืง

โปรดใหส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1891 เพือ่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ทีไ่ดม้าจากกรุงสโุขทัย ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอภู

เพยีง เดมิเป็นวัดราษฎร ์ปัจจบุนัเป็นพระอารามหลวง องคพ์ระธาตุสทีองเหลอืงอร่าม เป็นอนุสรณ์ของความ

รักและความสมัพันธ ์ระหวา่งเมอืงน่านกบัเมอืงสโุขทัยในอดตี และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิ ของคนทีเ่กดิ

ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระตา่ย) ดว้ย ชาวลา้นนาเชือ่วา่ หากไดเ้ดนิทางไป “ชธุาต”ุ หรอืนมสัการพระธาตุประจ าปี

เกดิจะไดรั้บอานสิงสม์าก  

 น าท่านสักการะวัดภมูนิทร ์เป็นวัดหลวงเก่าแกข่องเมอืงน่าน อายกุว่า 400 ปี ความสวยแปลกของวัดนี้คอื 

เป็นวัดทีส่รา้งทรงจัตรุมขุหนึง่เดยีวในประเทศไทย ทีดู่คลา้ยตัง้อยูบ่นหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์

และวหิาร สรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกัน ดา้นในประดษิฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หันหนา้ออกดา้น

ประตูทัง้ 4 ทศิ รวมถงึมภีาพจติรกรรม ปู่ ม่านยา่ม่าน หรอื หนุ่มกระซบิ แบบฉบับดัง้เดมิทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่ว 

https://travel.mthai.com/travel_tips/169935.html
https://travel.mthai.com/blog/136628.html
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หลายคนรูจั้กกนัในชือ่ ภาพกระซบิรักบนัลอืโลก และสิง่นี้เหมอืนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงน่าน น าท่าน

ถา่ยรปูกบัซุม้ลลีาวด ีจดุเชค็อนิหนา้พพิธิภณัฑเ์มอืงน่าน  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NAN NAGARA BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่อง นา่น – พะเยา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ภูลังกา ตัง้อยู่ในอ าเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นเทือกเขาสูงในเขตเทอืกเขาสันปันน ้า มี

ความสูงของจุดยอดดอยอยู่ที ่1,720 เมตรจากระดับน ้าทะเล เป็นทีเ่ทีย่วยอดฮติของนักท่องเทีย่วทีรั่ก

ธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ และมวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงามยิง่ ระหวา่งเดนิทางใหท้่านไดแ้วะจบิกาแฟ ชมววิทวิทัศน์

ของภลูังกา  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพะเยา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย น าทา่นสูว่ัดศรโีคมค า หรอือกีชือ่หนึง่ วัดพระเจา้ตนหลวง ซึง่เป็นวัดเกา่แก ่และเป็นทีเ่คารพนับถอืของชาว

พะเยา วัดนี้มไีฮไลทค์อื มพีระพุทธรูปองคท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในลา้นนาไทย น่ันก็คอื พระเจา้องคห์ลวง ทีเ่รยีกว่า

เป็นองคพ์ระคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดพะเยา และอาณาจักรลา้นนา  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นลอ่งเรอืสูว่ัดตโิลกอาราม อกีหนึง่วัดแหง่เมอืงพะเยาทีน่่าสนใจมาก เพราะเป็นวดัรา้งที่

จมอยู่ใตน้ ้าในกว๊านพะเยา เมื่อก่อนเป็นเนินสันธาตุ ทา้ยหมู่บา้นร่องไฮ จนต่อมาถูกน ้ากัดเซาะและได ้

พังทลายลงเป็นกองอฐิอยู่ใตน้ ้า การไปชมตอ้งน่ังเรอืเพือ่จะเขา้ไปถงึวัด ระหว่างล่องเรอืสามารถชมความ

สวยงามและทัศนียภาพของกว๊านพะเยา เรยีกไดว้่าวัดตโิลกอารามเป็นวัดกลางน ้าทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึ่ง

ของไทย (หากระดับน ้าในกว๊านพะเยาแลง้จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้จะพาทกุทา่นเทีย่วชมเมอืงแทน) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั M2 HOTEL OR DEE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่าม พะเยา – เชยีงราย (คา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านกราบสักการะอนุสาวรยีพ์่อขุนง าเมอืง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีนั่กท่องเทีย่วและชาวพะเยานยิมมา

กราบไหวข้อพร พ่อขุนง าเมอืงเป็นกษัตรยิท์ีป่กครองเมอืงภกูามยาวเมือ่สมัยก่อนและยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รง

อทิธฤิทธิม์ากในสมยันัน้ หากใครมาเทีย่วจังหวัดพะเยาก็ตอ้งแวะมากราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคล ไดเ้วลา
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น าท่านเดนิทางสูพ่ระธาตุจอมทอง เป็นเจดยีท์รงลา้นนาสงู 30 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มจัตุรัส กวา้ง  9 

เมตร ซอ้นกนัสามชัน้ รองรับองคร์ะฆงั สว่นยอดสดุเป็นฉัตรสทีอง ฐานโดยรอบขา้งล่างบดุว้ยแผ่นโลหะ ดุน

ลายเป็นรูป 12 นักษัตร และลายไทยอันงดงามมาก ลักษณะคลา้ยพระธาตุหรภิุญชัย ของจังหวัดล าพูน 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดเชยีงราย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่งิหป์ารค์ เชยีงราย หรอื ทีห่ลายคนรูจ้ักในนาม ไรบ่ญุรอด ตัง้อยูร่มิถนนสายเดน่หา้-ดงมะ

ดะ ห่างจากเขตชมุชนเมอืงเชยีงรายประมาณ 9 กโิลเมตร ดว้ยพืน้ทีท่ีม่ขีนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ท าให ้

สามารถเนรมติทีเ่ทีย่วทางเกษตรมากมายใหไ้ดส้ัมผัส ไมว่่าจะเป็นไร่ชาอูห่ลงขนาดใหญ่, ไร่สตรอเบอรร์ี,่ 

ฟารม์สตัว ์, เสน้ทางทางป่ันจักรยาน และ ทัศนยีภาพอนัสวยงามของบรเิวณโดยรอบ, รา้นกาแฟและเบเกอรี ่

รา้นอาหาร และอืน่ๆ อกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาแบบเต็มอิม่ ณ สงิหป์ารค์  

สมควรแก่เวลาน าท่านสักการะวัดพระแกว้ เป็นหนึ่งในวัดที่ความส าคัญเป็นอย่างมากในเมืองเชยีงราย 

เนือ่งจากเป็นสถานทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระแกว้มรกต ทีต่ามต านานไดเ้ล่าขานกันมาว่าองคพ์ระแกว้มรกต

นีไ้ดถ้กูคน้พบในวันทีม่ฝ่ีาพาลงมายังยอดเจดยีร์า้งแห่งหนึง่จนท าใหเ้จดยีนั์น้พังทลายลงมา พรอ้มกับองค์

พระพุทธรูปปิดทอง ชาวบา้นจงึไดน้ ามากะเทาะออกและพบว่าภายในนัน้เป็นองคพ์ระแกว้มรกตทีเ่ขยีวทัง้

องค ์จงึไดน้ ามาประดษิฐานทีว่ัดพระแกว้แหง่นี ้เพือ่กราบไหวส้กัการบชูาเพือ่ความเป็นสริมิงคล  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

หลังอาหารค ่า น าทา่นเดนิทางสู ่เชยีงรายไนทบ์าซาร ์ถนนคนเดนิใจกลางเมอืงเชยีงรายทีเ่ต็มไปดว้ยผูค้น

มากมายเดนิทางออกมาจับจ่ายใชส้อยสนิคา้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง เสือ้ผา้ งานศลิปหัตถกรรม

ตา่งๆ รวมไปถงึของฝากทีร่ะลกึ เครือ่งประดับ และอาหารสตรทีฟู้ดแบบพืน้เมอืง 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั THE HERITAGE HOTEL CHIANG RAI (คนืที ่3) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่ ี ่ เชยีงราย  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นสูไ่รช่าฉุยฟง แหลง่เพาะปลกูใบชาชือ่ดัง ทีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผัสกับบรรยากาศของไร่

ชาไดอ้ยา่งใกลช้ดิ อกีทัง้ยังมรีา้นคาเฟ่บรเิวณดา้นบนใหนั้กท่องเทีย่วไดม้าน่ังจบิชา ไปพรอ้มกับการทาน

ของหวานที่มสี่วนผสมของชาเขยีวซึง่ตอ้งบอกเลยว่าอร่อยมากๆ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความ

สวยงามตามอธัยาศัย  

น าทา่นเดนิทางสูพ่ระธาตดุอยตงุ ซึง่เรยีกไดว้า่เป็นเจดยีแ์หง่แรกในอาณาจักรลา้นนา ทีไ่ดม้กีารอญัเชญิพระ

บรมสารีรกิธาตุจากประเทศอนิเดียมาท าการประดษิฐานอยู่ที่นี่ จงึท าใหพ้ระธาตุแห่งนี้นัน้กลายเป็นที่

เลื่อมใสของชุมชนในหมู่บา้น และนักท่องเที่ยวจ านวนมากซึง่ต่างพากันเดนิทางมาเพื่อกราบไหวส้ ิง่

ศักดิส์ทิธิก์นัทีบ่รเิวณสถานทีแ่ห่งนี้ ดังนัน้หากใครทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วทีเ่มอืงเชยีงรายแห่งนี้ตอ้งแวะมา

กราบไหวส้กัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

 



Page 8 of 13 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูพ่ระต าหนักดอยตุง หรอื พระต าหนักสมเด็จยา่ ทีเ่รยีกไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิม

อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมความสวยงามของสวนพันธุไ์มน้านาชนดิภายในพระต าหนักดอยตุง โดยภายในจะมี

การจัดแสดงพันธุ์ไมน้านาชนิดที่เรียงรายอย่างสวยงาม พรอ้มกับเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไดอ้ย่าง

สนุกสนาน  อกีทัง้ยงัสามารถเดนิชมความงดงามของศลิปะอันโดดเด่นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมลา้นนา

ไดอ้กีดว้ย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูส่ามเหลีย่มทองค า สถานทีเ่รยีกไดว้า่เป็นพืน้ทีร่อยตอ่ของแมน่ ้าระหวา่ง 3 ประเทศ

ไดแ้ก ่ไทย ลาว และพมา่ ทีไ่หลมาบรรจบกนัโดยมแีมน่ ้าโขงกัน้ตัดผา่นบรเิวณพืน้ทีช่ายแดนไทยลาว เรยีก

ไดว้า่เป็นพืน้ทีท่ีถ่กูสรา้งขึน้จากธรรมชาต ิจนเกดิเป็นววิทวิทัศน์ทีม่คีวามสวยงาม อกีทัง้บรเิวณสามเหลีย่ม

ทองค าแหง่นีย้งัเป็นแหลง่เศรษฐกจิและแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของเมอืงเชยีงราย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทาง

สูต่ัวเมอืงเชยีงราย  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ขนัโตก) 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั THE HERITAGE HOTEL CHIANG RAI (คนืที ่4) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

 

วนัทีห่า้ เชยีงราย  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูว่ัดร่องขุน่ ออกแบบและกอ่สรา้งโดยอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน์ ซึง่ปรารถนาจะสรา้ง

วัดใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์ัมผัสได ้เริม่สรา้งตัง้แต่ พ.ศ.2540 จากเดมิมเีนื้อที3่ ไร่ ไดซ้ือ้ทีด่นิเพิม่

และมผีูบ้รจิาคคอืคณุวันชยั วชิญชาคร จนปัจจุบันมเีนื้อที ่9 ไร่ และมพีระกติตพิงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจา้

อาวาสองคปั์จจบุนั  
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสกัการะอนุสาวรยีพ์อ่ขนุเม็งรายมหาราช เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญเป็นอยา่งมาก

ของเมอืงเชยีงราย เนื่องจากเป็นทีป่ระดษิฐานของพระรูปหล่อทองเต็มตัวของพระองคใ์นฉลองพระองค์

เครือ่งทรงกษัตรยิแ์บบลา้นนาโบราณ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณถนนหา้แยกพ่อขนุเม็งราย จงึท าใหม้นัีกท่องเทีย่วและ

ชาวเมอืงเชยีงรายมากมายตา่งพากนัเดนิทางมาเพือ่กราบไหวส้กัการบชูาพระองคก์นัเป็นจ านวนมากและขอ

พรทา่นไดเ้พือ่ความเป็นสริมิงคล  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูว่ัดรอ่งเสอืเตน้เป็นอกีหนึง่ในวัดเชยีงรายทีไ่ดรั้บการพูดถงึเป็นอยา่งมาก จากเหล่า

บรรดานักท่องเทีย่ว เนื่องจากภายในวัดแห่งนี้ไดถู้กออกแบบโดยศลิปินพืน้บา้นของเมอืงเชยีงรายนัน้ก็คอื 

นายพทุธา กาบแกว้ หรอื สลา่นก ผูซ้ ึง่เป็นคนสรา้งสรรคผ์ลงานวหิารวัดใหม้คีวามสวยงามและโดดเด่นดว้ย

การออกแบบในสไตลศ์ลิปะเชงิประยกุตท์ีเ่นน้การใชโ้ทนสฟ้ีาน ้าเงนิ และสทีองเป็นหลักจงึท าใหอ้อกมาเป็น

ผลงานทีม่คีวามงดงาม นอกจากนีภ้ายในวัดยงัเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพทุธรัชมงคลบดตีรโีลกนาถ ที่

บรรจพุระบรมสารรีกิธาตเุอาไวบ้รเิวณพระเศยีรดา้นบนใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิทางมากราบสักการบชูากันอกี

ดว้ย ไดเ้วลาน าทา่นแวะซือ้ของฝากเชยีงราย 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

13.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิเชยีงราย เพือ่เชค็อนิ 

15.10 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE 135 (ใชเ้วลาบนิ 1.30 ชัว่โมง)  

16.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

อตัราคา่บรกิาร   ราคาทัวร/์ทา่น (บาท) 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง  18,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 3,500 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื ทา่นละ (ผูใ้หญ)่ 2,500 
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**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่3 มนีาคม 2564) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 
โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทยสมายล ์(กระเป๋าเดนิทาง น ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) หรอืสายการ

บนิภายในประเทศสายการบนิอืน่ กรณีตัว๋ ณ วนัเดนิทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดยบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 บรกิารคณะดว้ยรถตู ้เพือ่ความคลอ่งตวั 8  ทา่น / คนั 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000 บาท  

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ทา่น/วนั 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ/ไกด ์

 
 

 

อตัรานี้ไมร่วมถงึ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

การช าระเงนิ  
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 10,000 บาท/ทา่น ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัด
จ าตัว๋เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ   
- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  
 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 8 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่
ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้
 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 
(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะ

ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่
จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ 

Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่
อาจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคี่าทกุชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ
จะไมร่บัผดิชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

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 (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป 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
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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) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

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.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


