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เชียงราย 4 วนั 2 คืน 
ซุปตาร.์.น่าฮกัปะล ้ าปะเหลือ 
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วนัที่ รายละเอียดการเดินทาง เชา้ เท่ียง เย็น 

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

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

/ / / 

3 ไร่ชาฉุยฟง -  ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาตดิอยชา้งมูบ - 
ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มูบ - บา้นผาฮี ้– รา้นกาแฟภูผาฮี ้- ดอยผาหม ี
– วนอุทยานถ ้าหลวง ขุนน ้านางนอน – แม่สาย - เขา้ทีพ่กั 

/ / / 

4 จ.เชยีงราย – จ.พะเยา – วดัศรโีคมค า – กว๊านพะเยา – จ.กรุงเทพฯ / / - 

วนัเดินทำง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อหอ้ง 

(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี่ยว  

(จ่ายเพิม่) 

 

จ านวนที่นัง่ 

18 - 21 มีนาคม 2564 5,888 1,500 9 

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 วนัสงกรานต์ 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 มิถนุายน 2564  6,888 1,500 9 

10 – 13 มิถนุายน 2564 6,088 1,500 9 

17 – 20 มิถนุายน 2564 6,088 1,500 9 

24 – 27 มิถนุายน 2564 6,088 1,500 9 
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วนัแรก   จ.กรุงเทพฯ – ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) – จ.เชียงราย 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภำวดี (ตรงข้ำม ม.หอกำรค้ำ) โดยมเีจา้หน้าทีท่างบรษิทั
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน กอ่นขึน้รถมกีารตรวจวดัอุณหภมูริ่างกาย และมเีจล
แอลกอฮอล์ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง *กรณุำเผ่ือเวลำในกำรเดินทำงมำยงัจุดนัดหมำย เน่ืองจำก
รถออกเดินทำงตำมเวลำ หำกท่ำน มำไม่ทนัเวลำนัดหมำย ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ส้ิน  

19.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.เชียงรำย ( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง  

วนัที่สอง   เชียงราย - วดัร่องขุ่น - สิงหป์ารค์ (นัง่รถรางชมฟารม์) - วดัร่องเสือเตน้ – วดัหว้ยปลากั้ง - เขา้ที่พกั 

 น าท่านเดนิทางถงึ จ.เชียงรำย 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน มื้อท่ี 1 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องขุ่น ได้รบัการบูรณะโดยอาจารย์เฉลมิ ชยัโฆษิตพพิฒัน์ เมื่อพ.ศ.2540 โดย

จิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) จากวดัเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพ
ค่อนขา้งเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วย

ลวดลายอ่อนชอ้ยประณีตดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเยีย่มชม
วัดนี้อย่างคับคัง่ตลอดปี อุโบสถของวัดร่องขุ่นมีสีขาว
บริสุทธิส์ะอาดซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นที่จดจ าของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตซิึง่พากนัเรยีกวดัร่องขุน่ว่าวดัขาว 
(Thailand White Temple) ปร ะดับป ร ะด าด้ ว ย ช่ อ ฟ้ า
ใบระกาอย่างวจิติรอลงัการตามดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอื่น ๆ 

อกีมากมายเป็นเชงิชัน้ลดหลัน่กนัลงมาหน้าบนัประดบัดว้ยพญานาคและตดิกระจกระยบิระยบัโดยความ
ตัง้ใจของผู้สร้างนัน้ต้องการสื่อสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมภีาพจติรกรรมฝาผนัง 
โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญ่งดงาม  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปำร์ค เชียงรำย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
สวยงาม โดยจดัเป็นรูปแบบฟาร์มทวัร์ ภายในไร่มกีารปลูกพชืหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพ
ดนิ อาท ิไร่ชาอู่หลง รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดบัปลูกเปลีย่นหมุนเวยีนทัง้ปี เนิน
เขาที่เต็มไปดว้ยดอกไม้และกจิกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวไดม้าเยีย่มชม มบีรกิารรถราง (shutter bus) 
ซึ่งทางไร่ได้จดัเตรยีมไว้โดยรถจะออกทุก 15 นาท ี(ค่าทวัร์รวมค่ารถรางแล้ว) มจีุดแวะทัง้หมด 4 จุด 
ไดแ้ก่ จุดชมทุ่งดอกคอสมอส, จุดใหอ้าหารยรีาฟและมา้ลาย (ค่าบรกิาร
ผู้ใหญ่ 100 บาท/เด็กความสูงไม่เกิน 110 ซม. 50 บาท),จุดศูนย์กีฬา
และสนัทนาการ หรอืบ้านแดง จุดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจกัรยาน
และเล่นกจิกรรม zipline ได,้จุดชมววิไร่ชา 360 และรา้นอาหารภูภริมย์ 
จุดนี้สามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ชาที่กว้างใหญ่ตลอดทาง 
นอกจากนี้ ภายในยงัมรี้านขายของที่ระลกึ  ของฝาก และมบีรเิวณที่นัง่พกัผ่อนหรอืถ่ายรูปในหลายจุด 
อสิระถ่ายรูปบรรยากาศตามอธัยาศยั  
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เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน มื้อท่ี 2 
บ่ำย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องเสือเต้น หรอืทีเ่รารูจ้กักนัในนาม “วดัสนี ้าเงนิ” ตัง้อยู่ในชุมชนร่องเสอืเตน้ 

ต าบลรมิกก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย สร้างเสรจ็เมื่อ วนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 บนเนื้อที่ของวดั 6 
ไร่ 1 งาน 23 ตารางวาวดันี้สรา้งสรรคข์ึน้จากฝีมอืของศลิปินชาวพืน้บา้น นายพุทธา กาบแกว้ หรอื สล่านก 
ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย ผูซ้ึง่เมื่อคราวจบการศกึษาใหม่ๆ ไดม้โีอกาสเขา้ไปศกึษาและเป็นลูกมอืของ 

อาจารย์เฉลิมชัย ในการสร้างวดัร่องขุน เมื่อมีโอกาสได้มา
สร้างวหิารวดัแห่งนี้ จงึได้น าวชิาที่ร ่าเรยีนมารงัสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์ จนกลายเป็นวัดโดดเด่นในเรื่องสีสันและความ
สวยงามในอดตีสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตัง้ของวดัร้าง ก่อนจะ
พบเหน็เศษซากอิฐโบราณสถานในวดัแห่งนี้เป็นจ านวนมาก 
เมื่อ 80-100 ปีก่อน วัดร่องเสือเต้นถูกสร้างขึ้นเนื่ องจาก

ชาวบ้านร่องเสือเต้น ไม่มทีี่ท าบุญในหมู่บ้าน เวลาท าบุญในวนัส าคญัต้องไปท าบุญที่วดัอื่นท าให้คนใน
หมู่บา้นต่างกระจดักระจายกนัไป จงึไดร้่วมกนัประชุมศกึษาคดิจะบูรณะวดัรา้งตรงบรเิวณนี้ขึน้มา  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัห้วยปลำกัง้ ตัง้อยู่ในต าบลรมิกก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เป็นอกีวดัหนึ่งที่มี
ความสวยงามไม่แพ้วดัอื่นๆในจงัหวดัเชยีงราย ตัง้อยู่บนเขาและราย
ล้อมด้วยเนินเขาและววิที่งดงาม จุดเด่นของวดันนี้คอื "พบโชคธรรม
เจดยี"์ เจดยีส์งู 9 ชัน้ ทรงแหลมศลิปะจนีผสมลา้นนนาสง่างามดว้ยทนั
ได้ที่มมีงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบนัได ล้อมรอบดว้ยเจดยีจ์ าลองขนาด 
12 ราศี ภายในเจดยี์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหนัต์ต่างๆ 
รวมถึงเจ้าแม่กวนอมิแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แต่เดมิเคยเป็นวดัร้างทีม่มีาแต่โบราณ ถูกบูรณะ
โดย พระอาจารย์พบโชค ติสสะวงัโส จนฝ้ืนกลบัมาเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวเชยีงรายอีกครัง้ และมี
ความเชื่อกนัว่าหากใครมาเยอืนจะรูส้กึเหมอืนไดข้ึน้สวรรค์  

เยน็   บริกำรอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน มื้อท่ี 3 
ท่ีพกั โรงแรม Work Den Chiangrai หรือเทียบเท่ำ 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัที่สาม   ไร่ชำฉุยฟง -  ดอยตุง - สวนแม่ฟ้ำหลวง – สวนรุกขชำติดอยช้ำงมูบ - ฐำนปฏิบติักำรดอยช้ำงมูบ - 

บ้ำนผำฮ้ี – ร้ำนกำแฟภผูำฮ้ี - ดอยผำหมี – วนอทุยำนถ ำ้หลวง-ขนุน ้ำนำงนอน – แม่สำย - เขา้ที่พกั 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของท่ีพกั มื้อท่ี4 
  น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชำฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดีของ บริษัท 

ฉุยฟงท ีจ ากดั ผูผ้ลติใบชารายใหญ่ทีสุ่ดในจงัหวดัเชยีงรายมากว่า 40 
ปี ให้ท่านไดถ้่ายรูปววิไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้าสคีราม
ที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยงัมคีาเฟ่เล็กๆ ให้นักท่องเทีย่วไดอ้ร่อยกบั
เคก้ พรอ้มนัง่จบิชา หรอืกาแฟชมววิในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้ำหลวง เป็นสวนดอกไม้
เมอืงหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดมิมพีื้นที่ 12 ไร่ 
มกีารปลูกดอกไม้หมุนเวยีนสลบั ใหอ้อกดอกไม่ ซ ้ากนั ตลอดสาม
ฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ "ความต่อเนื่อง" เป็นรูปเด็กยนืต่อ
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ตวัที่กลางสวน นอกจากนี้ ยงัจดัแต่งสวนหนิ ซึ่งประดบัด้วย หนิภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน ้าอุดม
ด้วยไม้น ้าพนัธุ์ต่างๆ บวั และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพืน้ที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจงึมี
พืน้ทีท่ ัง้สิน้ 25 ไร ่ 
จากนัน้น าท่านชม สวนรกุขชำติดอยช้ำงมูบ หรอืสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง อยู่บรเิวณดอยช้างมูบซึง่
เป็นจุดสูงสุดของดอยตุง เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลกุหลาบพันปีไว้มากที่สุดในประเทศ 
นอกจากนี้ยงัมกีล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ดนิ และรองเท้านาร ีพญาเสอืโคร่ง (ซากุระเมอืงไทย) มลีานชมววิ
ต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอสัดง จุดส่องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว) บรเิวณลานน ้าพระราชหฤทยั
สมเด็จย่า ซึ่งจะมตี้นกุหลาบพนัปีสแีดงสด และต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี อยู่ภายใต้การดูแลของ
ประชาชนชาวเขาในพืน้ที่ ท าให้ชาวเขาไดร้บัโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัตามพระราชด าริ
ของสมเดจ็ย่าทีท่รงตัง้พระทยัไวน้ าท่านชมววิพาโนรามาทีจุ่ดชมววิดอยช้างมูบซึง่เป็นฐานทีต่ัง้ของฐาน
ปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ 

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน มื้อท่ี 5 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ บ้ำนผำฮ้ี หรือ ดอยผำฮ้ี อยู่ที่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ

ท่ามกลางหุบเขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ทีน่ี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์
แดง มูเซอรด์ า ในอดตีพืน้ทีบ่รเิวณนี้มถีางป่าจนหวัโลน้แล้วปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เมื่อ
โครงการพฒันาดอยตุง ไดเ้ขา้มาในหมู่บ้าน ส่งเสรมิใหช้าวบา้นเลกิท าไร่เลื่อนลอย และสอนใหช้าวบ้าน
เรยีนรู้ที่จะอาศยัร่วมกบัป่า ห้ามไม่ให้ตดัไม้ท าลายป่า และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกนัมากขึ้น 
จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนส าคญัของชาวอาข่าผาฮี้ ที่หนัมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักทัง้หมู่บ้าน โดย
ส่งเสรมิใหป้ลูกกาแฟพนัธุอ์าราบกิา้ซึ่งให้ผลดใีนพืน้ทีส่งูจนโด่งดงัไปทัว่โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟ
ดกีว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทศัน์ ภูเขา เดนิเทีย่วชมหมู่บา้นชาวเขาเผ่าอา
ข่า บ้านแต่ละหลงัจะปลูกเรยีงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ทีเ่ขยีวขจี  ววิเบื้อง
หน้าคอื ทวิเขาที่สลบัซบัซ้อน ของดอยผาหมแีละดอยตุง ชมประเพณีโล้ชงิช้า (มเีป็นบางวนั) และให้
ท่านแวะมาจบิเครื่องดื่ม กาแฟรสชาติเยีย่ม ความพเิศษของ กำแฟผำฮ้ี จากที่ตัง้ของร้านนี้จะมโีซนให้
นัง่หอ้ยขาชมววิบรรยากาศของหมู่บา้นผาฮี ้ซึง่ถูกปกคลุมไวด้ว้ยภูเขาไดแ้บบพาโนรามา จะเหน็ไดเ้ลย
ว่าภูเขาที่นี่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์เขียวขจียิง่มองยิ่งสบายตา ลมพดัเย็นๆ มาปะทะใบหน้า กาแฟ
หอมๆ สกัถว้ย นัง่หอ้ยขาทอดบรรยากาศจากนัน้น าท่านชมความงดงามววิภูเขาที ่ดอยผำหมี 

 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางชม วนอุทยำนถ ้ำหลวง-ขุนน ้ำนำงนอน อยู่ในท้องที่ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชยีงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน มเีนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้
ประกาศจดัตัง้เป็นวนอุทยานเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2529 ครอบคลุมหวัดอยนางนอน อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าดอยนางนอน ท้องที่รบัผดิชอบของต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย มเีนื้อที่ 8 
ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 5,000 ไร่ มพีื้นที่ส าหรบับรกิารนักท่องท่องอยู่ 2 แห่ง คอื 1.บรเิวณวน
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อุทยานถ ้าหลวง มเีนื้อที ่12 ไร่ ตัง้อยู่ทอ้งทีบ่า้นน ้าจ า ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชยีงราย เป็นทีต่ัง้ส านักงาน 
2.บรเิวณขุนน ้านางนอน มเีนื้อที ่8 ไร ่ตัง้อยู่ทอ้งทีบ่า้นจอ้ง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชยีงราย 

เยน็   บริกำรอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน มื้อท่ี 6 
ท่ีพกั โรงแรม Work Den Chiangrai หรือเทียบเท่ำ 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
วนัที่ส่ี   จ.เชียงราย – จ.พะเยา – วดัศรีโคมค า – กวา๊นพะเยา – จ.กรุงเทพฯ 

เช้ำ    บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของท่ีพกั มื้อท่ี 7 
 น าท่านเดนิทางกลบัระหว่างทางผ่าน จ.พะเยำ เดนิทางสู่ กวำ๊นพะเยำ  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีโคมค ำเป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงพะเยา สรา้งราวพุทธศตวรรษที ่20 ประดษิฐาน พระ
เจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในแผ่นดนิล้านนา"วดัศรีโคมค า"เป็นชื่อทใีช้ ทาง

ราชการแต่ชาวบา้นโดยทัว่ไป ยงัคงเรยีกตามชื่อเดมิว่า วดัพระ
เจา้ตนหลวง หรอืวดัทุ่งเอี้ยงเนื่องจาก มพีระพุทธรูปขนาดใหญ่ 
เป็นประธานของวดั ที่มปีระวตัิความ เป็นปรากฎ ตามต านาน 
เกี่ยวข้องกับการเสด็จ มาของพระพุทธเจ้ารวมถึงการแสดง 
พุทธท านายเกีย่วกบัการสรา้งพระเจา้ตนหลวง ในบรเิวณทีเ่ป็น
หนองเอี้ยง สันนิษฐานว่าวัดศรีโคมค าสร้างราว พ.ศ. 2067 

ภายหลังจากที่มกีารสร้างพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเรียกติดปาก กันว่า "พระเจ้าตนหลวง"
ส าหรบัพระเจ้าตนหลวงองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปส ารดิปางมารวิชยัหน้าตกักว้าง 14x16 เมตร ปัจจุบัน
ประดษิฐานเป็น พระประธานในวหิารหลวง สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ราวปีพ.ศ. 2034 ในสมยัพระยาเมอืงยี่
ครองเมอืงพะเยา (สมยัพระยอดเชยีงราย กษัตรยิ์ล าดบัที่ 13 แห่งราชวงคม์งัรายของเชยีงใหม่ ) ต่อมา
ในสมยัพระยาอุปราชเจ้าบุรยี์รตัน์ไดท้ าการ ก่อสร้างพระวหิาร ,เสนาสนะต่างๆและล าดบัต่อมาก็ไดต้ัง้
เป็น วดัขึ้นในสมยัของพระยาตู้ ครองเมอืงพะเยา ชาวพะเยาถือเป็น พระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง 
เดอืนหกของทุกปีจะมงีานนมสัการพระเจา้ตนหลวง 
กว๊ำนพะเยำ เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมอืง ค าว่า กว๊าน เป็นภาษาพื้นเมืองซึ่งหมายถึง 
หนองน ้า หรอืบงึน ้าขนาดใหญ่ ค านี้มใีชใ้นทอ้งถิน่ลา้นนาเฉพาะทีจ่งัหวดัพะเยาแห่งเดยีวเท่านัน้ กว๊าน
พะเยาเป็นบงึน ้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมล าห้วยต่างๆ ไว้มาก
ถึง ๑๘ สาย เป็นทะเลสาบน ้าจืดใหญ่เป็นอันดับ ๑ ใน
ภาคเหนือ เ ป็นแหล่งประมงน ้ าจืดที่ส าคัญที่สุดของ
ภาคเหนือตอนบน มีพันธุ์ปลาน ้าจืดกว่า ๔๘ ชนิด เป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย 
ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน และปลานิล กว๊านพะเยา มี
ลักษณะเป็นบึงน ้าขนาดใหญ่รูปพระจนัทร์เสี้ยว เป็นบึงน ้ากว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยทิวเขา
สลับซับซ้อนอย่างสวยงาม เมื่อหลายร้อยปี พื้นที่ในบริเวณกว๊านพะเยาเป็นชุมชนมีวดัวาอารามอยู่
มากมาย ต่อมาเมื่อกรมประมงสร้างประตูกัน้น ้าในกว๊านพะเยาเพื่อกกัเก็บน ้า จึงท าให้บริเวณกว๊าน
พะเยาทีแ่ต่เดมิเป็นชุมชนโบราณ และวดัหลายแห่งตอ้งจมอยู่ในกว๊านพะเยา 

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรท้องถ่ิน มื้อท่ี 8 
 จากนัน้เดนิทางมุ่งหน้าสู่ จ.กรงุเทพฯ (ใชเ้วลาประมาณ 9-10ชัว่โมง) เวลาโดยประมาณ  
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22.00 น.  เดนิทางถงึ จ.กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

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

หมำยเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปลี่ยนแปลงรำยกำรทวัรไ์ด้ตำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 
กำรเมือง และเหตุสุดวิสยัต่ำงๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภยั

ของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

มำตรกำรดแูลป้องกนักำรติดเช้ือโควิด-19 ของเรำ 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอล์ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส ำเนำบตัรประชำชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ  ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช 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  
✓ มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง 

สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิ
ประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขบัรถ ท่านละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7 %  
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เง่ือนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่ช าระ
เงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จดัมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ :  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  

- กรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน และประสงคท่ี์จะเดินทางลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเติมกรณุา
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและ
จ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยั
ธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ 
เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษทัจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดั
คู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียว
ตามท่ีระบุ  
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** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

 

 


