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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 17.30 น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงราย 

2  เชยีงราย - วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) - วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัหว้ยปลาก ัง้  
พกัเมอืงเชยีงราย                                                                                  อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 ไรช่าฉุยฟง – ดอยตงุ - สวนแมฟ้่าหลวง - สวนรกุขชาตดิอยชา้งมบู – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู - 
บา้นผาฮี ้- รา้นกาแฟภผูาฮี ้- ดอยผาหม ี- ถ า้หลวง วนอทุยานขนุน า้นางนอน - แมส่าย - เมอืง
เชยีงราย 
พกัเมอืงเชยีงราย                                                                                                                             อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า – กวา๊นพะเยา - กรงุเทพฯ 
                                                                                                             อาหารเชา้ / เทีย่ง/--- 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
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วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงราย         

 

17.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความให ้
ทุกท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจล
แอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงราย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบน
รถตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง         เชยีงราย - วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์ารค์ (น่ังรถรางชมฟารม์) - วดัรอ่งเสอืเตน้ - วดัหว้ยปลาก ัง้  
                                                                                                            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  

 

เชา้  เดนิทางถงึ เชยีงราย ใหท้า่นธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มรับประทานอาหารเชา้ 
  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัรอ่งขุน่ ไดรั้บการบรูณะโดยอาจารยเ์ฉลมิ ชัยโฆษิตพพัิฒน์ เมือ่พ.ศ.2540 โดยจติรกรชาว
เชยีงราย ผูเ้ป็นศลิปินแหง่ชาตสิาขาทัศนศลิป์ (จติรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึง่อยู่ในสภาพคอ่นขา้งเสือ่มโทรมน้ีได ้
กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดงึดูด
นักท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวัดน้ีอย่างคับคั่งตลอดปี อุโบสถของวัดร่องขุน่มสีขีาวบรสิทุธิส์ะอาดซึง่ไดก้ลายเป็น
เอกลักษณ์เป็นที่จดจ าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตซิึง่พากันเรียกวัดร่องขุ่นว่าวัดขาว (Thailand White 
Temple) ประดับประดาดว้ยชอ่ฟ้าใบระกาอยา่งวจิติรอลังการตามดว้ยลวดลายออ่นชอ้ยอืน่ ๆ อกีมากมายเป็นเชงิ
ชัน้ลดหลั่นกันลงมาหนา้บันประดับดว้ยพญานาคและตดิกระจกระยบิระยับโดยความตัง้ใจของผูส้รา้งนัน้ตอ้งการ
สือ่สัญลักษณ์ตา่ง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอโุบสถมภีาพจติรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลังพระ
ประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญง่ดงาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ไรบุ่ญรอด หรอื สงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีส่วยงาม โดย
จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดนิ อาทิ ไร่ชาอู่หลง 
รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดับปลูกเปลีย่นหมุนเวยีนทัง้ปี เนินเขาทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละ
กจิกรรมตา่งๆใหนั้กทอ่งเทีย่วไดม้าเยีย่มชม มบีรกิารรถราง (shutter bus) ซึง่ทางไร่ไดจั้ดเตรยีมไวโ้ดยรถจะออกทกุ 
15 นาท ี(ค่าทัวรร์วมค่ารถรางแลว้) มจีุดแวะทัง้หมด 4 จุด ไดแ้ก่ จุดชมทุ่งดอกคอสมอส, จุดใหอ้าหารยรีาฟและ
มา้ลาย (ค่าบรกิารผูใ้หญ ่100 บาท/เด็กความสูงไมเ่กนิ 110 ซม. 50 บาท),จุดศนูยก์ฬีาและสนัทนาการ หรอืบา้น

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

10-13 เมษายน 64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

13-16 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30 เมษายน-3 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  
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แดง จุดน้ี นักท่องเทีย่วสามารถเชา่จักรยานและเล่นกจิกรรม zip line ได,้จุดชมววิไร่ชา 360 และรา้นอาหารภู

ภริมย ์จุดน้ีสามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ชาทีก่วา้งใหญต่ลอดทาง นอกจากนี้ ภายในยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึ  
ของฝาก และมบีรเิวณทีน่ั่งพักผอ่นหรอืถา่ยรูปในหลายจุด อสิระถา่ยรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บา่ย น าท่านสู ่วดัรอ่งเสอืเตน้ ชมพระวหิารหลังใหม่ ทีม่ศีลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา เป็นศลิปะประยุกตท์ีเ่ป็น

เอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้า รูปแบบของศลิปะส่วนหนึ่งมคีวามคลา้ยกับผลงานของ อ.เฉลมิชัย โฆษิต
พพัิฒน์ และ อ.ถวัลย ์ดัชนีย ์สองศลิปินแห่งชาตชิือ่ดังชาวเชยีงรายทีรั่งสรรคผ์ลงานอยู่ทีว่ัดร่องขุน่ ต.ป่าออ้ดอน
ชยั และพพิธิภัณฑบ์า้นด า ต.นางแล อ.เมอืง จ.เชยีงราย รวมอยูด่ว้ย ผลงานดังกลา่วเป็นฝีมอืการรังสรรคข์อง นาย
พุทธา กาบแกว้ หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ศลิปิน
แห่งชาต ิสาขาทัศนศลิป์ ปี พ.ศ.2554 จุดดงึดูดนักท่องเทีย่วทีส่ดุคอื วหิารร่องเสอืเตน้ ตัววหิารไดถู้กสรา้งดว้ย
ศลิปะแนวศาสนาศลิป์ร่วมสมัย แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมของพระพุทธองค ์นอกจากตัววหิารแลว้ ภายในวัดยังเป็นที่

ประดษิฐาน "พระธาตเุกศแกว้จุฬามณีหา้พระองค"์ ซึง่มคีวามสงู 20 เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตไุดบ้รรจุพระ
บรมสารกิธาต ุจากสมเด็จพระญาณสงัวรสมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก เป็นอกีจุดหนึง่ทีไ่มค่วรพลาด 
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น าท่านเดนิทางสู ่วดัหว้ยปลาก ัง้ มคีวามสวยงามไม่แพว้ัดอืน่ๆในจังหวัดเชยีงราย ตัง้อยู่บนเขาและรายลอ้มดว้ย
เนนิเขาและววิทีง่ดงาม จุดเดน่ของวัดน้ีคอื "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดยีส์งู 9 ชัน้ ทรงแหลมศลิปะจนีผสมลา้นนาสงา่
งามดว้ยทันไดท้ี่มีมังกรทอดยาวทัง้สองขา้งบันได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย์จ าลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย์ 
ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหันตต์า่งๆ รวมถงึเจา้แมก่วนอมิแกะสลักจากไมจ้ันหอมองคใ์หญ ่แตเ่ดมิเคยเป็น
วัดรา้งที่มีมาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารย์พบโชค ตสิสะวังโส จนกลับมาเป็นศูนย์รวมจติใจของชาว
เชยีงรายอกีครัง้ และมคีวามเชือ่กันวา่หากใครมาเยอืนจะรูส้กึเหมอืนไดข้ึน้สวรรค ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  
 หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณี หอ้งพัก 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่าม       ไรช่าฉุยฟง - ดอยตงุ - สวนแมฟ้่าหลวง - สวนรกุขชาตดิอยชา้งมบู - ฐานปฏบิตักิาร 
                    ดอยชา้มบู - บา้นผาฮี ้- รา้นกาแฟภผูาฮี ้- ดอยผาหม ี- ถ า้หลวง วนอทุยานขนุน า้นางนอน - 
                    แมส่าย - เมอืงเชยีงราย                                                                        อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 
 เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตูน้ าท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดีของ บรษัิท ฉุยฟงที จ ากัด 

ผูผ้ลติใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชยีงรายมากว่า 40 ปี ใหท้่านไดถ้่ายรูปววิไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และ
ทอ้งฟ้าสคีรามทีส่วยงาม นอกจากนี้ทีน่ี่ยังมคีาเฟ่เล็กๆ ใหนั้กท่องเทีย่วไดอ้ร่อยกับเคก้ พรอ้มน่ังจบิชา หรอืกาแฟ
ชมววิในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  
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  น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยตงุ ชมสวนแมฟ้่าหลวง หรอืสวนดอยตงุ เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาวบนพืน้ที ่25 
ไร่ อยูใ่นแอง่ทีร่าบดา้นทศิเหนือของพระต าหนักดอยตงุ ตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ดมิของหมูบ่า้นอาขา่ป่ากลว้ย 62 ครอบครัว 
ในอดตีหมูบ่า้นน้ีเป็นเสน้ทางผา่นทีส่ าคัญและเป็นทีพ่ักของกองคาราวาน ทีล่ าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวธุ
สงคราม ประกอบกับทีต่ัง้มลีักษณะเป็นหุบลกึลงไป บา้นเรอืนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดแูลเรือ่งความ
สะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพัฒนาดอยตงุฯ จงึขอใหห้มู่บา้นยา้ยไปอยูท่ีใ่หม่ ห่างจากทีเ่ดมิราว 500
เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบา้น ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืง
หนาวสรา้ง สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่า เพือ่ใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปตา่งประเทศได ้
เห็นไมด้อกเมอืงหนาวทีส่วนแหง่น้ี ซึง่ไดรั้บการดแูลใหส้วยงามตลอดทกุวันทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปใน
แต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับสวยงาม ผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนออกดอกตลอดปี 
กลางสวนมปีระตมิากรรมเด็กยนืต่อตัวของ มเิซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชือ่ว่าความต่อเน่ือง 

(continuity) สือ่ถงึการท างานจะส าเร็จได ้ตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง นอกจากแปลงไมป้ระดับกลางแจง้แลว้ยังมี
โรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนดิต่าง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม น าท่านชม สวนรุกข
ชาตดิอยชา้งมูบ หรือสวนรุกขชาตแิม่ฟ้าหลวง อยู่บรเิวณดอยชา้งมูบซึง่เป็นจุดสงูสุดของดอยตุง เป็นสถานที่
รวบรวมพันธุไ์มต้ระกลูกหุลาบพันปีไวม้ากทีส่ดุในประเทศ นอกจากนี้ยังมกีลว้ยไมป่้า กลว้ยไมด้นิ และรองเทา้นาร ี
พญาเสอืโคร่ง (ซากุระเมอืงไทย) มีลานชมววิต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอัสดง จุดส่องสามแควน้ (ไทย-พม่า-
ลาว) บรเิวณลานน ้าพระราชหฤทัยสมเด็จย่า ซึง่จะมตีน้กหุลาบพันปีสแีดงสด และตน้ไมข้นาดใหญ่อายุนับรอ้ยปี 
อยูภ่ายใตก้ารดแูลของประชาชนชาวเขาในพืน้ที ่ท าใหช้าวเขาไดรั้บโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้กค่รอบครัวตาม
พระราชด ารขิองสมเด็จย่าทีท่รงตัง้พระทัยไวน้ าทา่นชมววิพาโนรามาทีจุ่ดชมววิดอยชา้งมูบซึง่เป็นฐานทีต่ัง้ของ
ฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้อยูท่ีต่ าบล โป่งงาม อ าเภอแมส่าย เป็นหมูบ่า้นเล็กๆทา่มกลางหบุเขา 

ตดิเขตชายแดนไทย-พมา่ ชาวบา้นทีอ่าศัยอยู่ทีน่ี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผา่อาขา่ มูเซอรแ์ดง มูเซอรด์ า ในอดตีพืน้ที่
บรเิวณน้ีมถีางป่าจนหัวโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทั่งในปี 2531 เมือ่โครงการพัฒนาดอยตุง ไดเ้ขา้มาใน
หมู่บา้น ส่งเสรมิใหช้าวบา้นเลกิท าไร่เลือ่นลอย และสอนใหช้าวบา้นเรียนรูท้ีจ่ะอาศัยร่วมกับป่า หา้มไม่ใหต้ัดไม ้
ท าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบา้นปลกูกาแฟกันมากขึน้ จนกลายเป็นจุดเปลีย่นส าคัญของชาวอาขา่ผาฮี ้ทีห่ันมา
ปลกูกาแฟเป็นอาชพีหลักทัง้หมูบ่า้น โดยสง่เสรมิใหป้ลกูกาแฟพันธุอ์าราบกิา้ซึง่ใหผ้ลดใีนพืน้ทีส่งูจนโดง่ดังไปทัว่
โลก โดยชสูโลแกน “ปลกูกาแฟดกีวา่ปลกูฝ่ิน” ทา่นสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทัศน ์ภเูขา เดนิเทีย่วชม
หมูบ่า้นชาวเขาเผา่อาขา่ บา้นแตล่ะหลังจะปลกูเรยีงลดหลัน่กันไปตามไหลเ่ขา ทา่มกลางภเูขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี 
ววิเบือ้งหนา้คอื ทวิเขาทีส่ลับซบัซอ้น ของดอยผาหมแีละดอยตงุ ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็นบางวัน) และใหท้า่น
แวะมาจบิเครือ่งดืม่ กาแฟรสชาตเิยีย่ม ความพเิศษของรา้นกาแฟภผูาฮี ้คอื ววิของรา้นทีส่วยงามมองเห็นทวิเขา
ทีเ่รยีงรายเบือ้งหนา้ มมีุมน่ังเลน่เก๋ๆ  ชมววิหอ้ยขา จบิกาแฟถา่ยรูปสวยๆ ทางรา้นยังมชีดุขาวไทยภเูขาอาขา่ใหใ้ส่

ถา่ยรูปกับววิสวยๆอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นชมความงดงามววิภเูขาทีด่อยผาหม ีอสิระใหท้า่นถา่ยรูปเนนิเขาสงู ๆ รมิ
หนา้ผา มภีเูขาสลับซบัซอ้นอยูเ่บือ้งหนา้ สดูอากาศทีบ่รสิทุธิต์ามอัธยาศัย  
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 จากนั้นเดินทางสู่ ถ า้หลวง วนอุทยานขุนน ้านางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัว

สลับซับซอ้น มองดูคลา้ยผูห้ญงินอนเหยยีดยาว มสีว่นหัว จมูก หนา้อก และล าตัวชดัเจน ขนานไปกับถนนในเขต
อ าเภอแม่จัน และแม่ฟ้าหลวง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของพระธาตุดอยตุง มจุีดสงูสดุคอื ผาชา้งมูบ อยู่สงูจากระดับน ้าทะเล
ราวๆ 830 เมตร จุดทีเ่ทีย่วม ี2 โซน หา่งกันประมาณ 2.5 กโิลเมตร โซนที ่1 ถ ้าหลวง เป็นถ ้าหนิปนูขนาด ปากถ ้า
เป็นหอ้งโถงกวา้ง ภายในถ ้าจะเป็นทางเดนิ มทีัง้หนิงอก หนิยอ้ย ธารน ้า และถ ้าลอด และยังมถี ้าเล็กๆ อกี 3 แห่ง
ในบรเิวณเดยีวกัน มคีวามยาวถงึ 10.3 กโิลเมตร ถอืเป็นถ ้าทีม่คีวามยาวมากทีส่ดุเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย 
เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมไดเ้ฉพาะช่วงหนา้แลง้ (เดอืนธันวาคม–มถิุนายน) และปิดในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-
พฤศจกิายน) เน่ืองจากมนี ้าไหลผ่านหรอืเขา้ทว่มพืน้ทีบ่างสว่นของถ ้า ใหท้่านชมบรเิวณปากถ ้าทีม่ศีาลเจา้แมน่าง
นอนตัง้อยู่ ชมอนุสาวรียจ่์าแซม ผูเ้สยีสละ และ เสยีชวีติในปฏบิัตกิาร โซนที ่2 ขุนน ้านางนอน หรือ สระขุนน ้า
มรกต จากจุดจอดรถระหวา่งทางเดนิไปมสีนิคา้จากชาวบา้นจ าหน่ายมากมาย มชีือ่วา่ตลาดประชารัฐขนุน ้านางนอน 
เป็นของจ าพวกผลไมต้ามฤดกูาล เชน่ สม้ อะโวคาโด สตรอเบอรร์ี ่และเสือ้ผา้พืน้เมอืง เสือ้ทีร่ะลกึ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 จากนัน้เดนิทางสู่ อ าเภอแมส่าย น าท่านชมววิ สามเหลีย่มทองค า คอืพื้นทีร่อยต่อระหว่างสามประเทศ ไดแ้ก่ 
ไทย, ลาว และ พม่า มลีักษณะเป็นพืน้ทีส่ามเปลีย่มบรรจบกัน โดยมแีม่น ้าโขงไหลตัดผ่านชายแดนไทยและลาว 
เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิทีส่ าคัญและววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมสัการพระเชยีงแสนสีแ่ผน่ดนิ หรอื พระพุทธนวลา้น
ตือ้ ทีป่ระดษิฐานกลางแจง้ ณ สามเหลีย่มทองค า ประทับน่ังบน “เรอืแกว้กศุลธรรม” ขนาดใหญ ่เป็นสิง่ศักดิค์ูเ่มอืง
เชยีงแสน, ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับซุม้ประตูสามเหลีย่มทองค า โดยมวีวิแม่น ้าโขง เป็นฉากหลัง และอสิระให้
ทา่นชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กัเมอืงเชยีงราย 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่ ี ่            เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า - กวา๊นพะเยา - กรงุเทพฯ       
                                                                                                                                      อาหารเชา้, เทีย่ง,---  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7) 
น าทา่นเดนิทางกลับระหวา่งทางผา่นจงัหวดัพะเยา เดนิทางสูก่วา๊นพะเยา น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรโีคมค า หรอื
วัดทีป่ระชาชนทั่วไปเรียกขานกันว่า "วัดพระเจา้ตนหลวง" ตัง้อยู่อยู่รมิกว๊านพะเยา เป็นทีป่ระดษิฐานพระเจา้ตน
หลวง พระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนองคใ์หญ่ทีส่ดุในลา้นนา พระเจา้ตนหลวง หรือพระเจา้องคห์ลวงนัน้ มใิช่เป็น
เพยีงพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงพะเยาเท่านัน้ แต่ยังถอืเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรลา้นนาไทยดว้ย 
ภายในพระอุโบสถที่ตัง้อยู่รมิกว๊านพะเยายังมีงานจติรกรรมฝาผนังที่วาดขึน้ดว้ยฝีมอืท่านอังคาร กัลยาณพงศ ์
ศลิปินแห่งชาตผิูส้รา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรมชิน้น้ีไดว้จิติรสวยงามยิง่ กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน ้าธรรมชาตทิีอ่ยูใ่จ
กลางเมอืง ค าว่า กว๊าน เป็นภาษาพืน้เมอืงซึง่หมายถงึ หนองน ้า หรอืบงึน ้าขนาดใหญ่ ค าน้ีมใีชใ้นทอ้งถิน่ลา้นนา
เฉพาะทีจ่ังหวัดพะเยาแหง่เดยีวเทา่นัน้ กว๊านพะเยาเป็นบงึน ้าขนาดใหญท่ีร่วบรวมล าหว้ยตา่งๆ ไวม้ากถงึ ๑๘ สาย 
เป็นทะเลสาบน ้าจดืใหญ่เป็นอันดับ ๑ ในภาคเหนือ เป็นแหล่งประมงน ้าจดืทีส่ าคัญทีส่ดุของภาคเหนือตอนบน มี
พันธุป์ลาน ้าจดืกวา่ ๔๘ ชนดิ เป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาชนดิตา่งๆ เชน่ ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจนี ปลา
ไน และปลานลิ กว๊านพะเยา มลีักษณะเป็นบงึน ้าขนาดใหญรู่ปพระจันทรเ์สีย้ว เป็นบงึน ้ากวา้งใหญส่ดุสายตา โอบ
ลอ้มดว้ยทวิเขาสลับซับซอ้นอยา่งสวยงาม เมือ่หลายรอ้ยปี พืน้ทีใ่นบรเิวณกว๊านพะเยาเป็นชมุชนมวีัดวาอารามอยู่
มากมาย ต่อมาเมือ่กรมประมงสรา้งประตูกัน้น ้าในกว๊านพะเยาเพือ่กักเก็บน ้า จงึท าใหบ้รเิวณกว๊านพะเยาทีแ่ตเ่ดมิ
เป็นชมุชนโบราณ และวัดหลายแหง่ตอ้งจมอยูใ่นกว๊านพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8)  
 จากนัน้น าทา่น เดนิทางกลบักรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9-10 ชัว่โมง)  
 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 
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หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง

มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอื

ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
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เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใช่

จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบัตเิหตุ

ตา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 


