
  

    

 
บนิตรง เชา่เหมาล า ฉลองวนัหยดุยาว 

และเทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม ่ 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 

พเิศษ !! น า้หนกักระเป๋า ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 

 
 



  

 
 

หมายเหตุ  หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุา
ใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 
การยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณา
สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์
หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ 
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิแมฟ้่าหลวง เชยีงราย – พระ
ธาตจุอมสกั – พระธาตจุอมจนัทร ์– พระธาตจุอมสวรรค ์-  พระธาตุ
จอมกติต-ิพระธาตจุอมทอง    

02.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยไลออ้นแอร ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสายการบิน  
ไทยไลออ้นแอร ์ เทีย่วบนิที ่XXXX  

06.50 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย หลังจากรับสมัภาระเรยีบรอ้ย

แลว้ บรกิารอาหารเชา้แบบ set box (1) 

  น าท่านเดนิทางสักการะ พระธาตซุึง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวพุทธ ทีเ่ป็น

สถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อัน

เปรยีบเสมอืนเป็นองคแ์ทนพระองคไ์วใ้หพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูา ตาม

คตคิวามเชือ่ของชาวลา้นนามาตัง้แต่โบราณกาล เชือ่กันว่าการไดท้ าบุญวัด

ประจ าปีเกดิ หรอืการไดไ้ปท าบญุวัดทีเ่ป็นมงคลนามทัง้เกา้ รวมถงึการไดไ้ป

วนัที ่ วดัโปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 

กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิแมฟ้่าหลวง 

เชยีงราย – พระธาตุจอมสกั – พระธาตุจอมจนัทร ์– 

พระธาตุจอมสวรรค ์-  พระธาตุจอมกติต-ิพระธาตุ

จอมทอง   DMK-CEI 05.30-06.50    

โรงแรม
เชยีงราย 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

พระธาตจุอมแว ่- พระธาตุจอมหมอกแกว้ – พระธาตุ

จอมแจง้ - พระธาตจุอมผอ่    
 

โรงแรม
เชยีงราย 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

วดัรอ่งขุน่ -  สงิหป์ารค์ ไรบ่ญุรอด - อนุสาวรยีพ์อ่ขุน

เม็งรายมหาราช – เชยีงราย ไนทบ์ารซ์่า หรอื ถนน

คนเดนิ     
อสิระ 

โรงแรม
เชยีงราย 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

วดัร่องเสือเต้น - วดัห้วยปลาก ัง้  – ของฝาก – 

ส น า มบิน แม่ ฟ้ า หล ว ง -  ส น ามบิน ดอน เ มือ ง 

 CEI-DMK 15.25-16.45  

 
 

 



  

นมัสการสักการะพระธาตเุกา้จอม จะท าใหเ้กดิความเป็นสริมิงคล “อยู่เย็นเป็น

สุข” หรือ ตามคตลิา้นนาว่า “อยู่ดีกนิหวาน” ประสบความส าเร็จทัง้การงาน 

การเงนิ การด าเนนิชวีติไดส้มดังปรารถนา 

  1.พระธาตุจอมสกั เดมิชือ่ พระธาตุดอยบา้นยาง 

เป็นวัดสวนป่าสัก จึงไดช้ื่อว่าวัดพระธาตุจอมสัก 

จากหลักฐานทางทีจ่ารกึบนใบลานพบว่า สรา้งขึน้

ในสมัยโยนกไชยบรุศีรเีชยีงแสน จนถงึสมัยพระเจา้

พังคราช กษัตรยิแ์ห่งราชวงคโ์ยนก องคท์ี ่24 พระ

ธ า ตุ ถู ก แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  3  ส่ ว น  คื อ  

1.ประดษิฐานอยูบ่นพระธาตดุอยจอมทอง 2.ประดษิฐานอยูบ่นพระธาตจุอมกติ ิ 

และ 3.น ามาประดษิฐานทีพ่ระธาตดุอยบา้นยาง  

 ความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตุดอยจอมสัก เชือ่กันว่าถา้ไดก้ราบไหวท้่านจะ

ไดรั้บสริมิงคลสงูสดุและพานพบแตส่ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติอยา่งน่าอัศจรรย ์ 

2.พระธาตุจอมจนัทร ์พระครูบาทพิย ์เจา้อาวาส

วัดบา้นแหลว เป็นผูส้รา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓ 

โดยเห็นนิมติในคนืหนึ่ง เป็นแสงพุ่งขึน้สู่ทอ้งฟ้า

สว่างไสวระยบิระยับสเีขยีวบนดอยทีต่ัง้ขององค์

พระธาตุ เชา้วันรุ่งขึ้นพระครูบาทิพย์จึงชวน

สามเณรขึน้ไปส ารวจตรวจตราดบูนยอดดอยแหง่นี ้

เห็นวา่เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมแกก่ารสรา้งพระธาตเุจดยีเ์ป็นอย่างยิง่ เพราะวา่

ดอยแห่งนี้มคีลูอ้มรอบ โดยการขดุของคนโบราณ ซึง่ไม่ตดิกับดอยลกูใดเลย

ในบรเิวณใกลเ้คียงกัน จงึชักชวนญาตโิยมสาธุชนทัง้หลายร่วมกันก่อสรา้ง

เจดยี ์พ.ศ. 2480 ไดเ้กดิไฟป่าลกุลามไหมศ้าลาและกฏุจินหมด คงเหลอืไวแ้ต่

พระเจดยีแ์ละวหิาร วัดพระธาตุจอมจันทรจ์งึไดก้ลายเป็นวัดรา้งตัง้แต่นัน้มา 

จนถงึปี ๒๕๔๒ จงึไดม้กีารบุรณะขึน้มาใหม่ โดยพระมหายงยุทธ เทวธัมโม 

พรอ้มคณะศรัทธา 

 

4.พระธาตุจอมสวรรค ์เดิมชื่อ "พระธาตุดอย

ขวยตอ่" สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้ประมาณ 700 ปี ใน

สมัยพ่อขุนมังรายมหาราช ตามต านานเล่าว่ามี

ยักษ์ตนหนึง่มรีา่งกายเป็นตัวตอ่ทีใ่หญพ่อดู อาศัย

อยู่ในรูขุดดินขึ้นมา (ค าโบราณเรียกว่า ขวย) 

กลายเป็นดอยลูกหนึ่งมีลักษณะเป็นเนินสูงชัน 

ต่ อมา ใน ปี  พ .ศ .2472  โดยกา รน าของครู บาทิพย์บ า้นแหลว  ได ้

บรูณะปฏสิงัขรณ ์พระธาตขุึน้มาใหม ่และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น พระธาตจุอมสวรรค ์

เหตเุพราะวา่พระธาตตุัง้อยู่บนเนนิเขาสงูตระหง่านมองเห็นไดช้ดัเจนเป็นยอด

ดอยดจุจอมสวรรค ์น่ันเอง ดว้ยองคพ์ระธาตเุป็นปชูนียสถานทีเ่กา่แกท่ีม่คีนให ้

การเคารพ  



  

4.พระธาตุจอมกติต ิโดยต านานเลา่วา่ พระเจา้พังคราช พรอ้มดว้ยโอรส คอื  

พระเจา้พรมมหาราช ไดร้ับพระบรมสารรีกิธาตจุาก

พระเถระเจา้ชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามว่า 

พระพุทธโฆษาจารย์ รวม 16 องค ์ไดส้รา้งเจดยี์

ประดิษฐานไว ้ณ. ดอยจอมทองที่เหลืออีก 11 

องค ์ทรงโปรดใหน้ าพระโกศแกว้ พระโกศเงนิ มา

รองรับพระบรมธาตุ พระราชทานใหพ้ระเจา้พรหม

มหาราชน าไปประดษิฐานไวท้ีด่อยนอ้ย หรอืดอยจอมกติตทิีพ่ระเจา้สงิหนวัตน ิ

ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงคโ์ยนกไดเ้คยบรรจุพระบรมสารีรธิาตุ ทัง้ 11 องคไ์ว ้

ดว้ยกัน ในระยะต่อมาเจดยีพ์ระธาตทุรุดโทรมมากเจา้ฟ้าเฉลมิเมอืง เจา้เมอืง

เชยีงแสน ไดร้ว่มกบัศรัทธาชาวเมอืงบรูณะปฏสิงัขรณ์ขึน้อกีครัง้ในปี 2237     

ความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตดุอยจอมกติตเิชือ่กนัวา่ ถา้ไดก้ราบไหวแ้ละตัง้

จติอธฐิานท่านจะอุดมไปดว้ยยศถาบรรดาศักดิ ์ลาภยศผูค้นสรรเสรญิ เจา้คน

นายคน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

5. วดัพระธาตดุอยจอมทอง เป็นมงคลนามแหง่
เมอืงเชยีงราย เดมิเป็นวัดเกา่แกส่นันษิฐานวา่มมีา
ก่อนทีพ่่อขุนเม็งรายจะมาพบพื้นทีแ่ละสรา้งเป็น
เมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. 1805 ตามหลักฐาน
ปรากฏในหนังสือพงศวดารโยนกของพระยา
ประชากรจักรกล่าวว่า เมื่อพระพุทธศาสนาล่วง
แลว้ ๙๕๖ พรรษามพีระเถระเจา้รูปหนึง่นามพระพุ
ทะโฆษา เป็นชาวโกศลเมือ่สธุรรมวด ี(สะเทิม้) ในสามัญประเทศไดอ้อกไปสู่

เมอืงลังกาทวปีน าคัมภรีพ์ระไตรปิฏก แหง่ลังกาทวปีมาสูส่ามัญทวปีและพกุาม
ประเทศ และเขา้มาสูโ่ยนกนครไชยบุรศีรเีชยีงแสน น าพระบรมสารีรกิธาตุ 3 
ขนาดรวม 16 องค ์ถวายแกพ่ระเจา้พังคราช เจา้เมอืงโยนกนาคพันธ ์พระองค์
ไดแ้บ่งเป็นพระธาตุขนาดใหญ่หนึ่ง ขนาดกลางสองรวมสามองคส์่งใหพ้ญา
เรอืนแกว้ เจา้เมอืงไชยนารายณ์ (บรเิวณอ าเภอเวยีงชัยในปัจจุบัน) สว่นหนึง่
บรรจุลงมหาสถูปบนดอยทอง ขนานนามว่าพระธาตุดอยจอมทอง เพื่อเป็น
มงคลนามของเมืองมีพธิีสงน ้าพระธาตุทุกวันขึน้ ๑๕ ค ่า เดือน ๓ (เดือน ๕ 
เหนือ) 
ความเชือ่ ในการไหวพ้ระธาตดุอยจอมทอง เชือ่กันวา่ ถา้กราบไหวแ้ละตัง้จติ
อธฐิานทา่นจะมทีรัพยส์นิเงนิทอง 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) 

พกัที ่  โรงแรมเชยีงรายหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 



  

วนัทีส่อง พระธาตจุอมแว ่- พระธาตจุอมหมอกแกว้ – พระธาตจุอมแจง้ - พระ
ธาตจุอมผอ่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (4) 

6.  พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมแว่ไดส้รา้งขึน้
โดยพญาง าเมอืง เจา้ เมอืงภูกามยาวในราว พ.ศ. 
1837 พระองคม์รัีบสั่งใหข้ันฑเสนามาตย ์น าผูท้ีม่ี
ความรูค้วามสามารถมาวางศลิาจารึกเพื่อท าการ
ก่อสรา้งพระธาตุเจดีย์ขึน้ที่ดอยซางค า(พระธาตุ
จอมแว่) เพื่อไหไ้พร่ฟ้าประชาชนไดส้ักการะบูชา
และไหเ้ป็นเครือ่งยดึเนี่ยวจติใจ ดา้นในพระธาตุเจดยี ์บรรจุพระเกศาธาตขุอง
พระพทุธเจา้และแกว้แหวนเงนิทองเอาไหเงนิไหทองไวเ้ป็นจ านวนมาก 
ความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตดุอยจอมแว ่
- ความหมายนัยยะที ่1 แวเ่ป็นภาษาเหนือ แปลวา่ แวะถา้ผูใ้ดผา่นมาแวะกราบ
ไหวบ้ชูาก็จะแคลว้คลาดปลอดภัยจากสิง่เลวรา้ยทัง้ปวง 
- ความหมายนัยยะที ่2 แว่ เปรียบเหมอืนเสยีงเริม่พูด เริม่เจรจา ถา้ไดก้ราบ
ไหวแ้ละตัง้จติอธฐิานการเจรจาธรุกจิจะประสบผลส าเร็จ 

7. วดัพระธาตุจอมหมอกแกว้ มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ 
100 กวา่ปีทีแ่ลว้ ชาวบา้น ทีต่ัง้ถิน่ฐานอยู่แถบนัน้ได ้
เขา้ไปหาของป่า และไดพ้บจอมปลวกมีลักษณะ
คลา้ยพระธาตุ บริเวณนั้นมีตน้สม้ป่อยที่มีลักษณะ
โ น ้ม เ อี ย ง เ ห มื อ น พ ญ า น า ค  แ ล ะ ไ ด ้พ บ
เครือ่งปั้นดนิเผาแตกอยู่ทั่วบรเิวณ ชาวบา้นจงึไดพ้า
กนักราบไหวจ้อมปลวกนัน้ เชือ่กนัวา่อปุสรรคทีเ่ปรยีบเหมอืนหมอกควันสดี าถา้
กราบไหวแ้ละตัง้จติอธฐิานอปุสรรคทัง้หลายก็จะจางใสเหมอืนหมอกแกว้และ
ประสบความส าเร็จ 
ความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตดุอยจอมแจง้ เชือ่กนัวา่ ถา้ไดก้ราบไหวแ้ละตัง้
จติอธฐิานทา่นจะประสบความส าเร็จและรูแ้จง้เห็นจรงิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 

 
8. พระธาตุจอมแจง้ สรา้งเมื่อ พ.ศ. 1331 เดมิ
เรยีกวา่ พระธาตจุวน แจง้ เนื่องจากสมัยทีพ่ระพทุธ
องค์เสด็จถงึสถานที่นี้จวนสว่างพอดี ต่อมาเพี้ยน
เป็นจอมแจง้ เชือ่กนัวา่สถานทีแ่หง่นี้เป็นทีบ่รรจพุระ
เกศาของพระพุทธเจา้และพระบรมสาริกธาตุพระ
หัตถเ์บือ้งซา้ยของพระพุทธเจา้มรีูปทรงคลา้ยพระ
ธาตุชอ่แฮโดยเป็นเจดยีท์รงพุ่ม ศลิปะผสมระหว่าง
สโุขทัยกับศลิปะเวยีงโกศัย ภายในวหิารมหีลวงพอ่จอมแจง้ซึง่มอีายุประมาณ 
600 กวา่ปี เป็นพระประธาน 
ความเชือ่ ในการไหว ้พระธาตดุอยจอมแจง้ เชือ่กนัวา่ ถา้ไดก้ราบไหว ้และ
ตัง้จติอธฐิานทา่นจะประสบความส าเร็จและรูแ้จง้เห็นจรงิ 
 
 



  

9.พระธาตุจอมผ่อ สรา้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2263 นอกจากหลักฐานทาง 
โบราณวัตถ ุเชน่ เจดยี ์พระพทุธรปู กองหนิกองอฐิ
ทีส่ันนษิฐานไดว้่าตรงนี้เคยเป็นโบสกเ์ป็นวหิารมา
กอ่นเท่านัน้ เดมิมพีระพุทธรูปทองเหลอืงทองแดง
องคเ์ล็กองคใ์หญ่จ านวนมาก เมื่อทางการไดเ้ขา้
ไปส ารวจโบราณวัตถุ ในระหวา่งการรือ้เจดยี ์เมือ่ปี 
พ.ศ. 2520 พบวัตถุมงคล พรอ้มแผ่นเงินจารึก
ประวัตศิาสตรก์ารสรา้งเจดยีท์ีจ่านดว้ยเหล็กจานเป็นภาษาลา้นนา 

ความเชือ่ ในการไหวพ้ระธาตดุอยจอมผ่อ ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลวา่ ดหูรอื
มอง เชือ่กันว่าถา้ไดก้ราบไหวแ้ละตัง้จติอธฐิานเปรียบเหมอืนการลืมตาเจอ
แสงสวา่งในชวีติ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6) 

ทีพ่กั  โรงแรมเชยีงรายหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม วดัรอ่งขุน่ - สงิหป์ารค์ ไรบุ่ญรอด - อนุสาวรยีพ์อ่ขุนเม็งรายมหาราช  
เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ หรอื ถนนคนเดนิ    

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ ทีพ่กั (7) 

  หลังจากรับประทานอาหารแลว้ พาทุกทา่นเดนิทางไปยัง วดัรอ่งขุน่ ตัง้อยูใ่น
อ าเภอเมอืงถอืเป็นอกีหนึง่แลนด ์มารค์ทีต่อ้งไปเมือ่ไปเยอืนเมือ่ไปถงึจังหวัด
เชยีงราย ส าหรับ “วัดรอ่งขุน่”วัดทีอ่อกแบบและกอ่สรา้งโดย “อาจารยเ์ฉลมิชยั 
โฆษิตพพิัฒน์”จติรกรเรอืงนามทีอ่ทุศิตนสรา้งวัดอันยิง่ใหญ่นี้ข ึน้เพือ่ถวายเป็น
พุทธบูชา มคีวามโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์ทางศลิปะและสถาปัตยกรรมทีแ่สน
วจิติรอลังการ ตัง้แต ่พ.ศ. 2540 จนถงึปัจจบุัน 

 



  

  น าท่านเขา้ชม สงิหป์ารค์ ไรบุ่ญรอด แหลง่ท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในประเทศไทย ดว้ยพืน้ทีก่วา่ 8,000 ไร ่มากมายดว้ยพชืพรรณตา่งๆ ทีข่ ึน้เต็ม
เนนิเขา ท่านจะไดส้ัมผัสกับธรรมชาตแิละสนุกไปกับกจิกรรมต่างๆ ในไร่ เชน่ 
รถเดยีวเทีย่วทั่วกับฟารม์ทัวรส์งิหป์ารค์ ชมสัตวส์ายพันธุแ์อฟรกิา ป่ันจักรยาน
ชมธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ (ราคารถรางและกจิกรรมตา่งๆไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (8) 

จากนั้นน าท่านสักการะ อนุเสาวรยีพ์่อขุนเม็งราย หรือพญามังราย ปฐม 
กษัตรยิแ์ห่งราชวงศเ์ม็งราย ผูร้วบรวมบา้นเมอืงจนเขา้เป็นปึกแผ่นและเป็นผู ้
สถาปนาอาณาจักรลา้นนาอันรุง่เรอืง จงึไดม้กีารสรา้งอนุสาวรยีเ์พือ่นอ้มร าลกึ
พระเกยีรตคิณุ ซึง่เชยีงรายเป็นเมอืงแรกทีไ่ดรั้บการกอ่ตัง้จากพญามังราย ณ 
ดอยทอง พาทุกท่านเดินทางถึง เชียงรายไนทบ์ารซ์าร ์ ที่รวมสินคา้
พืน้บา้น สนิคา้ท ามอื สนิคา้หัตถกรรมสวยตอ้งไม่พลาดทีน่ี่ นอกจากนี้ภายใน
บรเิวณยังมรีา้นอาหาร เวทกีารแสดง ร าไทย และสะลอ้ ซอ ซงึ ซึง่เป็นการ
แสดงดนตรพีืน้บา้น เป็นการอนุรักษ์ศลิปะแบบลา้นนาเอาไวด้ว้ย เปิดทุกวัน 
18.30 น. - 23.00 น. 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั โรงแรมเชยีงรายหรอื เทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

 

 



  

วนัทีส่ ี ่ วดัร่องเสอืเตน้ - วดัหว้ยปลาก ัง้ - ของฝาก – สนามบนิแม่ฟ้าหลวง- 
สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (9) 
  พาทุกท่านเดนิทางไปยัง วดัรอ่งเสอืเตน้ ความโดดเดน่ของวัดร่องเสอืเตน้ที ่

เห็นไดช้ัดคอื วหิารวัดร่องเสอืเตน้ สรา้งและออกแบบโดยศลิปินพืน้บา้นชาว
เชยีงราย นายพุทธา กาบแกว้ หรือที่คนรูจ้ัดในนาม สล่านก หลังจากที่จบ
การศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสไดม้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต
พพิัฒน์ ในการสรา้งวัดร่องขุน่ จนไดซ้มึซับศลิปะแนวพทุธศลิป์มาจากอาจารย์
เฉลมิชัย  น าท่านเดนิทางสู่ วดัหว้ยปลาก ัง้ เป็นวัดสวยงามและไดร้ับความ
นยิมอกีวัดนงึในจังหวัดเชยีงราย และปัจจุบันวัดหว้ยปลากัง้เป็นวัดทีม่ศีรัทธา

จากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เขา้มากราบไหวน้มัสการ และปฏบิัตธิรรมเป็น
จ านวนมาก ถอืเป็นจดุก าเนดิพุทธศาสนาในเชยีงรายแหง่หนึง่ทีส่ าคัญ ภายใน
วัดยังมพีระมหาพบโชคธรรมเจดยี์ 9 ชัน้ ภายในมพีระโพธสิัตวเ์จา้แม่กวนอมิ
จ าลองแกะสลักจากไมห้อม และแตล่ะชัน้จะมพีระพทุธรปูประจ าชัน้ประดษิฐาน
อยู่ พาทุกทา่นเดนิทางไปยังรา้นของฝาก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ สนิคา้พืน้เมอืง
และอาหารพืน้เมอืง  พา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ set box (10) 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าทุกทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย  เพือ่

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
 
15.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิแมฟ้่าหลวง กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ  
  ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่XXXX  
 
16.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
 
  

.............................. 



  

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 13,999.- 13,999.- 2,500.- 

31 ธ.ค. 63-03 ม.ค. 64 13,999.- 13,999.- 2,500.- 

ราคาเด็กทารก (อายุต า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและ

กลบั 

3,000.-  

จอยแลนด ์(ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ) 8,999.- 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 

 

 

✓ คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ 
✓ คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั ทา่นละ 20 กโิลกรมั 
✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บ

อัตราคา่บรกิารรวม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิ  ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



  

ไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุก
กรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

  

 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุใน
รายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ 
จะถอืว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพื่อใหลู้กคา้
ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับ
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอื
ขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่น
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี
เจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

ร่วมเดินทางน้อยกว่า  9 ท่านต่อ 1 รถตู ้ และรายการอาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่ง

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



  

เกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการ
ใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 


