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เชียงราย 4 วนั 2 คืน 

ซุปตาร.์..น่าฮกัปะล ้ าปะเหลือ 

  ก าหนดเดินทาง มกราคม-มีนาคม2564 

  

วนัที่ รายละเอียดการเดินทาง เชา้ เที่ยง เย็น 

1 ปัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – เชยีงราย - - - 

2 เชยีงราย - วดัร่องขุน่ - สงิหป์ารค์ (นัง่รถรางชมฟารม์) - วดัร่องเสอื
เตน้ – วดัหว้ยปลากัง้  

/ / / 

3 ไร่ชาฉุยฟง -  ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาตดิอยชา้งมบู - 
ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู - บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหม ี
– วนอุทยานถ ้าหลวง ขนุน ้านางนอน – แม่สาย 

/ / / 

4 เชยีงราย – พะเยา – วดัศรโีคมค า – กว๊านพะเยา – กรุงเทพฯ / / - 
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วนัแรก   จ.กรุงเทพฯ – ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – จ.เชียงราย 

 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่จ.เชียงราย ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อน
ตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน ้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง (8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์ม 
เดินทาง) 

 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อหอ้ง 

(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  

(จ่ายเพิ่ม) 

 

 จ านวนที่นัง่ 

 วนัที่ 7-10 มกราคม 2564 5,888 1,500 9 

วนัที่ 14 -17 มกราคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 21-24 มกราคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 28-31 มกราคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 4-7 กมุภาพนัธ ์2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 11-14 กมุภาพนัธ ์2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 18-21 กมุภาพนัธ ์2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 25-28 กมุภาพนัธ ์2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 4-7 มีนาคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 11-14 มีนาคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 18-21 มีนาคม 2564 6,888 1,500 9 

วนัที่ 25-28 มีนาคม 2564 5,888 1,500 9 
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วนัที่สอง   เชียงราย - วดัร่องขุ่น - สิงหป์ารค์ (นัง่รถรางชมฟารม์) - วดัร่องเสือเตน้ – วดัหว้ยปลากั้ง 

 

เช้า น าท่านเดนิทางถงึ จ.เชยีงราย 
  บรกิารอาหารเชา้ มือ้ท่ี 1 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องขุ่น ไดร้บัการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลมิ ชยัโฆษติพพิฒัน์ เมื่อพ.ศ.2540 

โดยจิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
จากวดัเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้าง
เสื่อมโทรมนี้ไดก้ลายเป็นศาสนสถานที่
สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงาน
ศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อย
ประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยม
ชมวดันี้อย่างคบัคัง่ตลอดปี อุโบสถของ
วดัร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธิส์ะอาดซึ่งได้
กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นที่จดจ าของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตซิึ่งพากนัเรยีกวดัร่องขุ่นว่าวดัขาว (Thailand White Temple) ประดบั
ประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอย่างวจิติรอลงัการตามดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอื่น ๆ อกีมากมายเป็นเชงิ
ชัน้ลดหลัน่กนัลงมาหน้าบนัประดบัด้วยพญานาคและติดกระจกระยบิระยบัโดยความตัง้ใจของ
ผู้สร้างนัน้ต้องการสื่อสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงาม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปารค์ เชียงราย เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรที่
สวยงาม โดยจดัเป็นรูปแบบฟารม์ทวัร์ ภายในไร่มกีารปลูกพชืหลายชนิดตามความเหมาะสมกบั
สภาพดนิ อาท ิไร่ชาอู่หลง รวมทัง้แปลงเกษตร
ผสมผสาน แปลงดอกไม้ประดับปลูกเปลี่ยน
หมุนเวียนทัง้ปี เนินเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้
และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยม
ชม มบีรกิารรถราง (shutter bus) ซึ่งทางไร่ได้
จดัเตรยีมไวโ้ดยรถจะออกทุก 15 นาท ี(ค่าทวัร์
รวมค่ารถรางแล้ว) มีจุดแวะทัง้หมด 4 จุด 
ได้แก่ จุดชมทุ่งดอกคอสมอส , จุดให้อาหาร
ยรีาฟและม้าลาย (ค่าบรกิารผู้ใหญ่ 100 บาท/
เด็กความสูงไม่เกิน 110 ซม. 50 บาท),จุดศูนย์กีฬาและสันทนาการ หรือบ้านแดง จุดนี้  
นกัท่องเทีย่วสามารถเช่าจกัรยานและเล่นกจิกรรม zipline ได,้จุดชมววิไร่ชา 360 และรา้นอาหารภู
ภริมย์ จุดนี้สามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ชาที่กว้างใหญ่ตลอดทาง นอกจากนี้ ภายในยงัมี
ร้านขายของที่ระลึก  ของฝาก และมบีรเิวณที่นัง่พกัผ่อนหรอืถ่ายรูปในหลายจุด อิสระถ่ายรูป
บรรยากาศตามอธัยาศยั  

เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 2 
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บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น หรอืที่เรารู้จกักนัในนาม “วดัสนี ้าเงนิ” ตัง้อยู่ในชุมชน
ร่องเสอืเต้น ต าบลรมิกก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย สร้างเสร็จเมื่อ วนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2559 บนเนื้อที่ของวัด 6 ไร่ 1 งาน 23 
ตารางวาวัดนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือของ
ศิลปินชาวพื้นบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว 
หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ผู้
ซึ่งเมื่อคราวจบการศกึษาใหม่ๆ ไดม้โีอกาส
เข้าไปศึกษาและเป็นลูกมือของอาจารย์
เฉลิมชัย ในการสร้างวัดร่องขุน  เมื่อมี
โอกาสได้มาสร้างวิหารวดัแห่งนี้  จึงได้น า
วิชาที่ร ่าเรียนมารงัสรรค์ให้เกิดประโยชน์ 
จนกลายเป็นวดัโดดเด่นในเรื่องสสีนัและความสวยงามในอดตีสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตัง้ของวดั
รา้ง ก่อนจะพบเหน็เศษซากอฐิโบราณสถานในวดัแห่งนี้เป็นจ านวนมาก เมื่อ 80-100 ปีก่อน วดั
ร่องเสอืเต้นถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสอืเต้น ไม่มทีี่ท าบุญในหมู่บ้าน เวลาท าบุญในวนั
ส าคญัต้องไปท าบุญที่วดัอื่นท าให้คนในหมู่บ้านต่างกระจดักระจายกนัไป จึงได้ร่วมกนัประชุม
ศกึษาคดิจะบูรณะวดัรา้งตรงบรเิวณนี้ขึน้มา  
น าท่านเดนิทางสู่วดัห้วยปลากัง้ ตัง้อยู่ในต าบลรมิกก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เป็นอกีวดั
หนึ่งทีม่คีวามสวยงามไม่แพว้ดัอื่นๆในจงัหวดัเชยีงราย ตัง้อยู่บนเขาและรายลอ้มดว้ยเนินเขาและ
ววิที่งดงาม จุดเด่นของวดันนี้คอื "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชัน้ ทรงแหลมศิลปะจีนผสม
ล้านนนาสง่างามด้วยทนัได้ที่มมีงักรทอด
ยาวทัง้สองข้างบนัได ล้อมรอบด้วยเจดยี์
จ าลองขนาด 12 ราศี  ภายในเจดีย์  
ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์
ต่างๆ รวมถึงเจ้าแม่กวนอิมแกะสลกัจาก
ไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แต่เดมิเคยเป็นวดัรา้ง
ที่มีมาแต่ โบราณ ถูกบูรณะโดย พระ
อาจารยพ์บโชค ตสิสะวงัโส จนฝ้ืนกลบัมา
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีก
ครัง้ และมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครมาเยอืน
จะรูส้กึเหมอืนไดข้ึน้สวรรค ์ 

เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 3 
ท่ีพกั โรงแรม Work Den Chiangrai หรอืเทยีบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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วนัที่สาม   ไร่ชาฉุยฟง -  ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรกุขชาติดอยช้างมูบ - ฐานปฏิบติัการดอย
ช้างมูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภผูาฮี้ - ดอยผาหมี – วนอุทยานถ า้หลวง ขนุน ้านางนอน – 
แม่สาย  

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ท่ี4 
  น าท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้

ดีของ บรษิัท ฉุยฟงที จ ากดั ผู้ผลิตใบชารายใหญ่

ที่สุดในจังหวัดเชียงรายมากว่า 40 ปี ให้ท่านได้

ถ่ายรูปววิไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้าสี

ครามที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยงัมีคาเฟ่เล็กๆ ให้

นักท่องเที่ยวได้อร่อยกบัเค้ก พร้อมนัง่จิบชา หรอื

กาแฟชมววิในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาว ในหุบเขา สรา้งขึน้เมื่อ
ปี พ.ศ.2535 เดมิมพีืน้ที ่12 ไร ่มกีารปลูกดอกไมห้มุนเวยีนสลบั ใหอ้อกดอกไม่ ซ ้ากนั ตลอดสาม
ฤดู ลอ้มรอบประตมิากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็นรูปเดก็ยนืต่อตวัทีก่ลางสวน นอกจากนี้ ยงัจดั
แต่งสวนหนิ ซึ่งประดบัดว้ย หนิภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน ้าอุดมดว้ยไมน้ ้าพนัธุ์ต่างๆ บวั 
และสวนปาลม์ทีร่วบ รวมปาลม์ไวม้ากมายในพืน้ที ่13 ไร ่สวนแม่ฟ้าหลวงจงึมพีืน้ทีท่ ัง้สิน้ 25 ไร ่ 
จากนัน้น าท่านชมสวนรกุขชาติดอยช้างมูบ หรอืสวนรุกขชาตแิม่ฟ้าหลวง อยู่บรเิวณดอยชา้งมู
บซึ่งเป็นจุดสูงสุดของดอยตุง เป็นสถานที่รวบรวมพนัธุ์ไม้ตระกูลกุหลาบพนัปีไว้มากที่สุดใน
ประเทศ นอกจากนี้ยงัมกีลว้ยไมป่้า กลว้ยไมด้นิ และรองเทา้นาร ีพญาเสอืโคร่ง (ซากุระเมอืงไทย) 
มลีานชมววิต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอสัดง จุดส่องสามแควน้ (ไทย-พม่า-ลาว) บรเิวณลานน ้า
พระราชหฤทยัสมเดจ็ย่า ซึ่งจะมตี้นกุหลาบพนัปีสแีดงสด และต้นไมข้นาดใหญ่อายุนับรอ้ยปี อยู่

ภายใต้การดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ท าใหช้าวเขาไดร้บัโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครวัตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่าที่ทรงตัง้พระทยัไว้น าท่านชมววิพาโนรามาที่จุดชมววิ
ดอยชา้งมบูซึง่เป็นฐานท่ีตัง้ของฐานปฏิบติัการดอยช้างมูบ 

เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 5 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ทีต่ าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ

ท่ามกลางหุบเขา ตดิเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ที่นี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า 
มูเซอรแ์ดง มูเซอรด์ า ในอดตีพืน้ทีบ่รเิวณนี้มถีางป่าจนหวัโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ใน
ปี 2531 เมื่อโครงการพฒันาดอยตุง ได้เขา้มาในหมู่บ้าน ส่งเสรมิให้ชาวบ้านเลกิท าไร่เลื่อนลอย 
และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศัยร่วมกับป่า ห้ามไม่ให้ตัดไม้ท าลายป่า และสนับสนุนให้
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ชาวบา้นปลูกกาแฟกนัมากขึน้ จนกลายเป็นจุดเปลีย่นส าคญัของชาวอาข่าผาฮี้ ทีห่นัมาปลูกกาแฟ
เป็นอาชพีหลกัทัง้หมู่บา้น โดยส่งเสรมิใหป้ลูกกาแฟพนัธุ์อาราบกิ้าซึ่งใหผ้ลดใีนพืน้ทีสู่งจนโด่งดงั
ไปทัว่โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิว
ทวิทศัน์ ภูเขา เดนิเทีย่วชมหมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาข่า บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลัน่กนัไปตาม
ไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี ววิเบือ้งหน้าคอื ทวิเขาทีส่ลบัซบัซอ้น ของดอยผาหมี
และดอยตุง ชมประเพณีโล้ชิงช้า (มเีป็นบางวนั) และให้ท่านแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติ
เยีย่ม ความพเิศษของ 

 กาแฟผาฮี้จากที่ตัง้ของร้านนี้จะมโีซนให้นัง่ห้อยขาชมววิบรรยากาศของหมู่บ้านผาฮี้ ซึ่งถูกปก
คลุมไวด้ว้ยภูเขาได้แบบพาโนรามา จะเหน็ไดเ้ลยว่าภูเขาที่นี่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์เขยีวขจียิง่
มองยิง่สบายตา ลมพดัเยน็ๆ มาปะทะใบหน้า กาแฟหอมๆ สกัถ้วย นัง่ห้อยขาทอดบรรยากาศ
จากนัน้น าท่านชมความงดงามววิภูเขาทีด่อยผาหมี 

 

 
เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 6 
ท่ีพกั โรงแรม หรอืเทยีบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 
วนัที่สี ่  เชียงราย – พะเยา – วดัศรีโคมค า – กวา๊นพะเยา – กรุงเทพฯ 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ท่ี 7 
 น าท่านเดนิทางกลบัระหว่างทางผ่านจงัหวดัพะเยา เดนิทางสูก่ว๊านพะเยา น าท่านเดนิทางสู่ 

 วดัศรีโคมค าเป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงพะเยา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 20 ประดษิฐาน พระเจ้าตน
หลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่สุด และเก่าแก่
ทีสุ่ดในแผ่นดนิลา้นนา"วดัศรโีคมค า"เป็น
ชื่ อ ที ใ ช้  ท า ง ร า ชก า ร แ ต่ ช า ว บ้ า น
โดยทัว่ไป ยงัคงเรยีกตามชื่อเดิมว่า วดั
พ ร ะ เ จ้ าตนหลว ง  ห รือ วัดทุ่ ง เ อี้ ย ง
เนื่องจาก มพีระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็น
ประธานของวัด ที่มีประวัติความ เป็น
ปรากฎ ตามต านาน เกี่ยวข้องกับการ
เสด็จ มาของพระพุทธเจ้ารวมถึงการ
แสดง พุทธท านายเกี่ยวกบัการสร้างพระ
เจา้ตนหลวง ในบรเิวณทีเ่ป็นหนองเอีย้ง สนันิษฐานว่าวดัศรโีคมค าสรา้งราว พ.ศ. 2067 ภายหลงั
จากทีม่กีารสรา้งพระพุทธรปู ขนาดใหญ่ ซึง่ปัจจุบนัเรยีกตดิปาก กนัว่า "พระเจา้ตนหลวง"ส าหรบั
พระเจ้าตนหลวงองค์นี้  เป็นพระพุทธรูปส ารดิปางมารวชิยัหน้าตกักว้าง 14x16 เมตร ปัจจุบัน
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ประดษิฐานเป็น พระประธานในวหิารหลวง สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ราวปีพ.ศ. 2034 ในสมยัพระยา
เมืองยี่ครองเมืองพะเยา (สมยัพระยอดเชียงราย กษัตริย์ล าดบัที่ 13 แห่งราชวงค์มงัรายของ
เชยีงใหม่ ) ต่อมาในสมยัพระยาอุปราชเจา้บุรยี์รตัน์ไดท้ าการ ก่อสรา้งพระวหิาร ,เสนาสนะต่างๆ
และล าดบัต่อมาก็ได้ตัง้เป็น วดัขึ้นในสมยัของพระยาตู้ ครองเมืองพะเยา ชาวพะเยาถือเป็น 
พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง เดอืนหกของทุกปีจะมงีานนมสัการพระเจา้ตนหลวง 
กวา๊นพะเยา เป็นแหล่งน ้าธรรมชาตทิีอ่ยู่ใจกลางเมอืง ค าว่า กว๊าน เป็นภาษาพืน้เมอืงซึง่หมายถงึ 
หนองน ้า หรอืบงึน ้าขนาดใหญ่ ค านี้มใีชใ้นทอ้งถิน่ลา้นนาเฉพาะทีจ่งัหวดัพะเยาแห่งเดยีวเท่านัน้ 
กว๊านพะเยาเป็นบงึน ้าขนาดใหญ่ที่รวบรวม
ล าห้วยต่างๆ ไว้มากถึง  ๑๘ สาย เป็น
ทะเลสาบน ้ าจืด ใหญ่ เ ป็นอันดับ  ๑  ใน
ภาคเหนือ เป็นแหล่งประมงน ้าจืดที่ส าคัญ
ทีสุ่ดของภาคเหนือตอนบน มพีนัธุป์ลาน ้าจดื
กว่า ๔๘ ชนิด เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาชนิด
ต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ 
ปลาจนี ปลาไน และปลานิล กว๊านพะเยา มี
ลักษณะเป็นบึงน ้าขนาดใหญ่รูปพระจนัทร์
เสีย้ว เป็นบงึน ้ากวา้งใหญ่สุดสายตา โอบลอ้มดว้ยทวิเขาสลบัซบัซอ้นอย่างสวยงาม เมื่อหลายรอ้ย
ปี พื้นที่ในบรเิวณกว๊านพะเยาเป็นชุมชนมวีดัวาอารามอยู่มากมาย ต่อมาเมื่อกรมประมงสร้าง
ประตูกัน้น ้าในกว๊านพะเยาเพื่อกกัเกบ็น ้า จงึท าใหบ้รเิวณกว๊านพะเยาทีแ่ต่เดมิเป็นชุมชนโบราณ 
และวดัหลายแห่งตอ้งจมอยู่ในกว๊านพะเยา 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร มือ้ท่ี 8 
 จากนัน้เดนิทางมุ่งหน้าสูก่รุงเทพมหานคร (ใชเ้วลาประมาณ 9-10ชัว่โมง) เวลาโดยประมาณ  
22.00 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชีวติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
 
เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
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* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

 

 

 

 


