เชียงราย 4 วัน 2 คืน
ซุปตาร์..น่าฮักปะล้ าปะเหลือ
กำหนดเดินทำง มีนำคม - มิถนุ ำยน 2564
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วันที่
1
2
3

4

รายละเอียดการเดินทาง
ปั ้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.เชียงราย
จ.เชียงราย - วัดร่องขุน่ - สิงห์ปาร์ค (นัง่ รถรางชมฟาร์ม) - วัดร่องเสือ
เต้น – วัดห้วยปลากัง้ - เข้าทีพ่ กั
ไร่ชาฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ ฐานปฏิบตั กิ ารดอยช้ามูบ - บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาหมี
– วนอุทยานถ้าหลวง ขุนน้านางนอน – แม่สาย - เข้าทีพ่ กั
จ.เชียงราย – จ.พะเยา – วัดศรีโคมคา – กว๊านพะเยา – จ.กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง

เย็น

-

-

-

/

/

/

/

/

/

/

/

-

18 - 21 มีนาคม 2564

ราคาผูใ้ หญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(ไม่มีราคาเด็ก)
5,888

25 - 28 มีนาคม 2564

5,888

1,500

9

01 - 04 เมษายน 2564

6,088

1,500

9

08 - 11 เมษายน 2564

6,088

1,500

9

15 - 18 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

6,888

1,500

9

22 - 25 เมษายน 2564

6,088

1,500

9

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2564

6,888

1,500

9

06 – 09 พฤษภาคม 2564

6,088

1,500

9

13 – 16 พฤษภาคม 2564

5,888

1,500

9

20 – 23 พฤษภาคม 2564

6,088

1,500

9

27 – 30 พฤษภาคม 2564

6,088

1,500

9

03 – 06 มิถนุ ายน 2564

6,888

1,500

9

10 – 13 มิถนุ ายน 2564

6,088

1,500

9

17 – 20 มิถนุ ายน 2564

6,088

1,500

9

24 – 27 มิถนุ ายน 2564

6,088

1,500

9

วันเดิ นทำง

พักเดี่ยว
(จ่ ายเพิม่ )

จานวนที่นงั ่

1,500

9
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วันแรก
18.00 น.

19.00 น.
วันที่สอง
เช้ำ

จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.เชียงราย
พร้อมกันทีจ่ ดุ นัดพบ ณ ปัม้ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภำวดี (ตรงข้ำม ม.หอกำรค้ำ) โดยมีเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึน้ รถมีการตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกาย และมีเจล
แอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง *กรุณำเผื่อเวลำในกำรเดิ นทำงมำยังจุดนัดหมำย เนื่ องจำก
รถออกเดิ นทำงตำมเวลำ หำกท่ำน มำไม่ทนั เวลำนัดหมำย ทำงบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิ้น
นาท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงรำย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง
เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นังรถรางชมฟาร์
่
ม) - วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง - เข้าที่พกั
นาท่านเดินทางถึง จ.เชียงรำย
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น มื้อที่ 1
นาท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ได้รบั การบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพฒ
ั น์ เมื่อพ.ศ.2540 โดย
จิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็ นศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพ
ค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็ นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วย
ลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเยีย่ มชม
วัด นี้ อ ย่ า งคับ คัง่ ตลอดปี อุ โ บสถของวัด ร่ อ งขุ่ น มีสีข าว
บริสุทธิสะอาดซึ
์
่งได้กลายเป็ นเอกลักษณ์เป็ นที่จดจาของ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติซงึ่ พากันเรียกวัดร่องขุน่ ว่าวัดขาว
( Thailand White Temple) ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ด า ด้ ว ย ช่ อ ฟ้ า
ใบระกาอย่างวิจติ รอลังการตามด้วยลวดลายอ่อนช้อยอื่น ๆ
อีกมากมายเป็ นเชิงชัน้ ลดหลันกั
่ นลงมาหน้าบันประดับด้วยพญานาคและติดกระจกระยิบระยับโดยความ
ตัง้ ใจของผู้สร้างนัน้ ต้องการสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึง่ เป็ นภาพทีใ่ หญ่งดงาม
จากนั น้ นาท่านเดินทางสู่ ไร่บุญ รอด หรือ สิ งห์ปำร์ค เชี ยงรำย เป็ น แหล่ งท่ องเที่ยวเชิง เกษตรที่
สวยงาม โดยจัดเป็ นรูปแบบฟาร์มทัวร์ ภายในไร่มกี ารปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพ
ดิน อาทิ ไร่ชาอู่หลง รวมทัง้ แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไม้ประดับปลูกเปลีย่ นหมุนเวียนทัง้ ปี เนิน
เขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเยีย่ มชม มีบริการรถราง (shutter bus)
ซึ่งทางไร่ได้จดั เตรียมไว้โดยรถจะออกทุก 15 นาที (ค่าทัวร์รวมค่ารถรางแล้ว) มีจุดแวะทัง้ หมด 4 จุด
ได้แก่ จุดชมทุ่งดอกคอสมอส, จุดให้อาหารยีราฟและม้าลาย (ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 100 บาท/เด็กความสูงไม่เกิน 110 ซม. 50 บาท),จุดศูนย์กีฬา
และสันทนาการ หรือบ้านแดง จุดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยาน
และเล่นกิจกรรม zipline ได้,จุดชมวิวไร่ชา 360 และร้านอาหารภูภริ มย์
จุ ด นี้ ส ามารถมองเห็น บรรยากาศของไร่ ช าที่ก ว้ า งใหญ่ ต ลอดทาง
นอกจากนี้ ภายในยังมีร้านขายของที่ระลึก ของฝาก และมีบริเวณที่นัง่ พักผ่อนหรือถ่ายรูปในหลายจุด
อิสระถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย
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เที่ยง
บ่ำย

เย็น
ที่พกั
วันที่สาม
เช้ำ

 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น มื้อที่ 2
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในนาม “วัดสีน้าเงิน” ตัง้ อยู่ในชุมชนร่องเสือเต้น
ตาบลริมกก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 บนเนื้อที่ของวัด 6
ไร่ 1 งาน 23 ตารางวาวัดนี้สร้างสรรค์ขน้ึ จากฝีมอื ของศิลปิ นชาวพืน้ บ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก
ศิลปิ นท้องถิน่ ชาวเชียงราย ผูซ้ งึ่ เมื่อคราวจบการศึกษาใหม่ๆ ได้มโี อกาสเข้าไปศึกษาและเป็ นลูกมือของ
อาจารย์เฉลิมชัย ในการสร้างวัดร่องขุน เมื่อมีโอกาสได้มา
สร้างวิหารวัดแห่งนี้ จึงได้นาวิชาที่ร่าเรียนมารังสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ จนกลายเป็ นวัดโดดเด่ นในเรื่อ งสีส ันและความ
สวยงามในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็ นที่ตงั ้ ของวัดร้าง ก่อนจะ
พบเห็นเศษซากอิฐโบราณสถานในวัดแห่งนี้เป็ นจานวนมาก
เมื่อ 80-100 ปี ก่ อน วัดร่ องเสือเต้ น ถู ก สร้ า งขึ้น เนื่ อ งจาก
ชาวบ้านร่องเสือเต้น ไม่มที ่ที าบุญในหมู่บ้าน เวลาทาบุญในวันสาคัญต้องไปทาบุญที่วดั อื่นทาให้ค นใน
หมู่บา้ นต่างกระจัดกระจายกันไป จึงได้ร่วมกันประชุมศึกษาคิดจะบูรณะวัดร้างตรงบริเวณนี้ขน้ึ มา
นาท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลำกัง้ ตัง้ อยู่ในตาบลริมกก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็ นอีกวัดหนึ่งที่มี
ความสวยงามไม่แพ้วดั อื่นๆในจังหวัดเชียงราย ตัง้ อยู่บนเขาและราย
ล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนนี้คอื "พบโชคธรรม
เจดีย"์ เจดียส์ งู 9 ชัน้ ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนนาสง่างามด้วยทัน
ได้ท่มี มี งั กรทอดยาวทัง้ สองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดียจ์ าลองขนาด
12 ราศี ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ
รวมถึงเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ แต่เดิมเคยเป็ นวัดร้างทีม่ มี าแต่โบราณ ถูกบูรณะ
โดย พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส จนฝื้ นกลับมาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีก ครัง้ และมี
ความเชื่อกันว่าหากใครมาเยือนจะรูส้ กึ เหมือนได้ขน้ึ สวรรค์
 บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น มื้อที่ 3
โรงแรม Work Den Chiangrai หรือเทียบเท่ำ
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ไร่ชำฉุยฟง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้ำหลวง – สวนรุกขชำติ ดอยช้ำงมูบ - ฐำนปฏิ บตั ิ กำรดอยช้ำงมูบ บ้ำนผำฮี้ – ร้ำนกำแฟภูผำฮี้ - ดอยผำหมี – วนอุทยำนถำ้ หลวง-ขุนน้ำนำงนอน – แม่สำย - เข้าที่พกั
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของที่พกั มื้อที่4
น าท่ า นเดินทางสู่ ไร่ชำฉุ ยฟง เป็ น แหล่ ง ปลู ก ชาชัน้ ดีของ บริษัท
ฉุยฟงที จากัด ผูผ้ ลิตใบชารายใหญ่ทส่ี ุดในจังหวัดเชียงรายมากว่า 40
ปี ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้ าสีคราม
ที่สวยงาม นอกจากนี้ท่นี ี่ยงั มีคาเฟ่ เล็กๆ ให้นักท่องเทีย่ วได้อร่อยกับ
เค้ก พร้อมนัง่ จิบชา หรือกาแฟชมวิวในบรรยากาศดีๆสวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้ำหลวง เป็ นสวนดอกไม้
เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพ้นื ที่ 12 ไร่
มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ากัน ตลอดสาม
ฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็ นรูปเด็กยืนต่อ
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เที่ยง
บ่ำย

ตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหิน ซึ่งประดับด้วย หินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ าอุดม
ด้วยไม้น้ าพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพืน้ ที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมี
พืน้ ทีท่ งั ้ สิน้ 25 ไร่
จากนัน้ นาท่านชม สวนรุกขชำติ ดอยช้ำงมูบ หรือสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง อยู่บริเวณดอยช้างมูบซึง่
เป็ น จุ ด สูง สุ ด ของดอยตุ ง เป็ น สถานที่ร วบรวมพัน ธุ์ไ ม้ต ระกู ล กุ ห ลาบพัน ปี ไ ว้ม ากที่สุ ด ในประเทศ
นอกจากนี้ยงั มีกล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ดนิ และรองเท้านารี พญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิว
ต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอัสดง จุดส่องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว) บริเวณลานน้ าพระราชหฤทัย
สมเด็จย่า ซึ่งจะมีต้นกุหลาบพันปี สแี ดงสด และต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี อยู่ภายใต้การดูแลของ
ประชาชนชาวเขาในพืน้ ที่ ทาให้ชาวเขาได้รบั โอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตามพระราชดาริ
ของสมเด็จย่าทีท่ รงตัง้ พระทัยไว้นาท่านชมวิวพาโนรามาทีจ่ ุดชมวิวดอยช้างมูบซึง่ เป็ น ฐานทีต่ งั ้ ของฐาน
ปฏิบตั กิ ารดอยช้างมูบ
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น มื้อที่ 5
น าท่ า นเดินทางสู่ บ้ำนผำฮี้ หรือ ดอยผำฮี้ อยู่ ท่ีต าบล โป่ งงาม อ าเภอแม่สาย เป็ น หมู่ บ้านเล็กๆ
ท่ามกลางหุบเขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทน่ี ี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์
แดง มูเซอร์ดา ในอดีตพืน้ ทีบ่ ริเวณนี้มถี างป่ าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่น ข้าวโพด จนกระทังในปี
่
2531 เมื่อ
โครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทาไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้าน
เรียนรู้ท่จี ะอาศัยร่วมกับป่ า ห้ามไม่ให้ตดั ไม้ทาลายป่ า และสนับสนุ นให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึ้น
จนกลายเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญของชาวอาข่าผาฮี้ ที่หนั มาปลูกกาแฟเป็ นอาชีพหลักทัง้ หมู่บ้าน โดย
ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุอ์ าราบิกา้ ซึ่งให้ผลดีในพืน้ ทีส่ งู จนโด่งดังไปทัวโลก
่
โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟ
ดีกว่าปลูกฝิ่น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเทีย่ วชมหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าอา
ข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลันกั
่ นไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่ าไม้ทเ่ี ขียวขจี วิวเบื้อง
หน้าคือ ทิวเขาที่สลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโล้ชงิ ช้า (มีเป็ นบางวัน) และให้
ท่านแวะมาจิบเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยีย่ ม ความพิเศษของ กำแฟผำฮี้ จากที่ตงั ้ ของร้านนี้จะมีโซนให้
นัง่ ห้อยขาชมวิวบรรยากาศของหมู่บา้ นผาฮี้ ซึง่ ถูกปกคลุมไว้ดว้ ยภูเขาได้แบบพาโนรามา จะเห็นได้เลย
ว่าภูเขาที่นี่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์เขียวขจียงิ่ มองยิ่งสบายตา ลมพัดเย็นๆ มาปะทะใบหน้า กาแฟ
หอมๆ สักถ้วย นัง่ ห้อยขาทอดบรรยากาศจากนัน้ นาท่านชมความงดงามวิวภูเขาที่ ดอยผำหมี

นาท่านเดินทางชม วนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ ำนำงนอน อยู่ในท้องที่ตาบลโป่ งผา อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่ าไม้ได้
ประกาศจัดตัง้ เป็ นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 ครอบคลุมหัวดอยนางนอน อยู่ในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติ ป่ าดอยนางนอน ท้องที่รบั ผิดชอบของตาบลโป่ งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 8
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000 ไร่ มีพ้นื ที่สาหรับบริการนักท่องท่องอยู่ 2 แห่ง คือ 1.บริเวณวน
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เย็น
ที่พกั
วันที่สี่
เช้ำ

เที่ยง

อุทยานถ้าหลวง มีเนื้อที่ 12 ไร่ ตัง้ อยู่ทอ้ งทีบ่ า้ นน้าจา ต.โป่ งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็ นทีต่ งั ้ สานักงาน
2.บริเวณขุนน้านางนอน มีเนื้อที่ 8 ไร่ ตัง้ อยู่ทอ้ งทีบ่ า้ นจ้อง ต.โป่ งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 บริกำรอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น มื้อที่ 6
โรงแรม Work Den Chiangrai หรือเทียบเท่ำ
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
จ.เชียงราย – จ.พะเยา – วัดศรีโคมคา – กว๊านพะเยา – จ.กรุงเทพฯ
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของที่พกั มื้อที่ 7
นาท่านเดินทางกลับระหว่างทางผ่าน จ.พะเยำ เดินทางสู่ กว๊ำนพะเยำ
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีโคมคำเป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองพะเยา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 20 ประดิษฐาน พระ
เจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ท่สี ุด และเก่าแก่ท่สี ุดในแผ่นดินล้านนา"วัดศรีโคมคา"เป็ นชื่อทีใช้ ทาง
ราชการแต่ชาวบ้านโดยทัวไป
่ ยังคงเรียกตามชื่อเดิมว่า วัดพระ
เจ้าตนหลวง หรือวัดทุ่งเอี้ยงเนื่องจาก มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่
เป็ นประธานของวัด ที่มปี ระวัติความ เป็ นปรากฎ ตามตานาน
เกี่ย วข้องกับการเสด็จ มาของพระพุทธเจ้ารวมถึงการแสดง
พุทธทานายเกีย่ วกับการสร้างพระเจ้าตนหลวง ในบริเวณทีเ่ ป็ น
หนองเอี้ยง สัน นิ ษ ฐานว่ าวัดศรีโ คมคาสร้างราว พ.ศ. 2067
ภายหลังจากที่มกี ารสร้างพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ ซึ่งปั จจุบันเรียกติดปาก กันว่า "พระเจ้าตนหลวง"
สาหรับพระเจ้าตนหลวงองค์น้ี เป็ นพระพุทธรูปสาริดปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 14x16 เมตร ปั จจุบัน
ประดิษฐานเป็ น พระประธานในวิหารหลวง สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ราวปี พ.ศ. 2034 ในสมัยพระยาเมืองยี่
ครองเมืองพะเยา (สมัยพระยอดเชียงราย กษัตริย์ลาดับที่ 13 แห่งราชวงค์มงั รายของเชียงใหม่ ) ต่อมา
ในสมัยพระยาอุปราชเจ้าบุรยี ์รตั น์ได้ทาการ ก่อสร้างพระวิหาร ,เสนาสนะต่างๆและลาดับต่อมาก็ได้ตงั ้
เป็ น วัดขึ้นในสมัยของพระยาตู้ ครองเมืองพะเยา ชาวพะเยาถือเป็ น พระพุทธรูปศักดิสิ์ ทธิคู์ ่บา้ นคู่เมือง
เดือนหกของทุกปี จะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง
กว๊ำนพะเยำ เป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติท่อี ยู่ใจกลางเมือง คาว่า กว๊าน เป็ นภาษาพื้นเมืองซึ่งหมายถึง
หนองน้า หรือบึงน้าขนาดใหญ่ คานี้มใี ช้ในท้องถิน่ ล้านนาเฉพาะทีจ่ งั หวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านัน้ กว๊าน
พะเยาเป็ นบึงน้ าขนาดใหญ่ท่รี วบรวมลาห้วยต่างๆ ไว้มาก
ถึง ๑๘ สาย เป็ น ทะเลสาบน้ า จืด ใหญ่ เ ป็ น อัน ดับ ๑ ใน
ภาคเหนื อ เป็ นแหล่ ง ประมงน้ า จื ด ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ของ
ภาคเหนื อ ตอนบน มีพ ัน ธุ์ป ลาน้ า จืด กว่ า ๔๘ ชนิ ด เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย
ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน และปลานิ ล กว๊ า นพะเยา มี
ลักษณะเป็ นบึงน้ าขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยว เป็ นบึงน้ ากว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยทิวเขา
สลับซับซ้อนอย่างสวยงาม เมื่อหลายร้อยปี พื้นที่ในบริเวณกว๊านพะเยาเป็ นชุมชนมีวดั วาอารามอยู่
มากมาย ต่อมาเมื่อกรมประมงสร้างประตูกนั ้ น้ าในกว๊ านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ า จึงทาให้บริเวณกว๊าน
พะเยาทีแ่ ต่เดิมเป็ นชุมชนโบราณ และวัดหลายแห่งต้องจมอยู่ในกว๊านพะเยา
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น มื้อที่ 8
จากนัน้ เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 9-10ชัวโมง)
่
เวลาโดยประมาณ
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22.00 น.

เดินทางถึง จ.กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมำยเหตุ : บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ได้ตำมควำมเหมำะสม อันเนื่ องจำกสภำวะอำกำศ,
กำรเมือง และเหตุสุดวิ สยั ต่ำงๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดิ นทำงเป็ นสำคัญ
มำตรกำรดูแลป้ องกันกำรติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรำ
❖ ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
❖ การจัดโต๊ะอาหารเป็ นไปตามนโยบายของรัฐ
❖ มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สำเนำบัตรประชำชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีท่ที ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
โปรดตรวจสอบ บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ
✓ ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ บริการน้าดื่ม วันละ 1 ขวด / ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบี้ยประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง
สุขภาพ อาการเจ็บป่ วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงิน
ประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี )
× ชาวต่างชาติ ชาระเพิม่ ท่านละ 700 บาท
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
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เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาระ
เงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จดั มีสทิ ธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ :
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 8 ท่าน
- กรณี ที่ผ้รู ่วมเดิ นทางไม่ถึง 8 ท่าน และประสงค์ที่จะเดิ นทางลูกค้าจะต้องชาระค่าส่วนต่างเพิ่ มเติ มกรุณา
ติ ดต่อสอบถามเจ้าหน้ าที่อีกครัง้
- บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและ
จาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทาให้
เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรีบ
เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่โปรแกรมมีที่พกั ทางบริษทั จะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มีนโยบายจัด
คู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดี่ ยว
ตามที่ระบุ
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** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **
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