
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ Shell แมค็โคร แจง้วฒันะ เวลา 18.30 น. - ออก
เดินทางสู่ จ.เชียงราย 

   - 

2 
เชียงราย – จุดชมวิว ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า+ภูช้ีเดือน+ภูช้ีดาว – ดอยผาตั้ง
วดัร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นัง่รถรางชมฟาร์ม) – วดัหว้ยปลากั้ง – วดัร่อง
เสือเตน้  

✓ ✓ ✓ 
Work Den Chiangrai หรือ

เทียบเท่า 

3 
ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – ดอยชา้งมูบ – ฐานปฏิบติัการดอยชา้งมูบ 
บา้นผาฮ้ี - ดอยผาหมี - ถ ้าหลวง วนอุทยานขุนน ้านางนอน – แม่สาย 
เมืองเชียงราย  

✓ ✓ ✓ 
Work Den Chiangrai หรือ

เทียบเท่า 

4 
เชียงราย – วดัแสงแกว้โพธิญาณ – พะเยา – กวา๊นพะเยา – วดัศรีโคมค า 
กรุงเทพฯ 

✓ ✓   

WONDERFUL THAILAND 
เที่ยวเชียงราย แอ่ว 3ภู 2ดอย 3ผา 

4 วนั 2 คืน_By bus 

เดินทางช่วง ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

4,900.- 



 

 

วันแรก       พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ - ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย 
18.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจา้หน้าท่ีบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ใหทุ้กท่าน มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ  
1 ชุด ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วันที่สอง เชียงใหม่ - ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - คอฟฟ่ีอินเลิฟ - ปายแคนยอน - จุดชมวิวหยุนไหล – วัดน ้าฮู – พระ
ธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย        (B/L/-) 

เช้า เดินทางถึง เชียงราย ใหท้่านธุระส่วนตวัใหเ้รียบร้อย  
รับประทานอาหารเช้า (ม้ือที่ 1)  น าท่านเปล่ียนรถทอ้งถ่ิน เดินทางขึ้นสู่ ภูช้ีฟ้า เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกภูช้ีฟ้า 
ทะเลหมอกสุด อลงัการคลอภูขาท่ีสวยงาม (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) ชมเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติ เป็นลกัษณะภูเขาท่ี
ช้ีไปบนฟ้า เป็นยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย-ลาว อยู่ในพื้นท่ีเขตอ าเภอเทิง จงัหวดั
เชียงราย ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติดว้ยลกัษณะหนา้ผาปลายยอดแหลมเป็นแนว ยาว 
ท่ีช้ีไปบนฟ้าทางฝ่ังประเทศลาว จึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกวา่ "ภูช้ีฟ้า"  

 ช่วงฤดูหนาวนั้น นกัท่องเท่ียวจะหนาแน่นพร้อมใจเดินทางเขา้มาสัมผสัความหนาว ชมทะเลหมอกยาม และชมค
ความงามของดอกไมท่ี้สวยงาม ช่วงเดือนธันวาคม ถึง มกราคม เส้นทางขึ้นภูช้ีฟ้าจะมีตน้ซากุระหรือตน้นางพญา
เสือโคร่ง ท่ีบานชมพูสวยงาม และมีดอกชงโคป่าสีขาวท่ีออกดอกบานไปทัว่ทั้งบริเวณในช่วงก.พ. หรือบานถึงมี.ค.
ทั้งน้ีการบานของดอกไมข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ จากนั้นเดินทางสู่ ภูช้ีเดือน เป็นเทือกเขาชายแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ท่ี
บา้นร่มฟ้าหลวง ม.12 ภูน้องแฝดท่ีสามของทั้งภูช้ีฟ้าและภูช้ีดาว ส าหรับช่ืนชมทะเลหมอกสวย ๆ สัมผสัอากาศ
หนาวเยน็ และจุดชมวิว 360 องศา อีกทั้งยงัเป็นจุดเห็นพระอาทิตยข์ึ้นและตกดินไดอ้ยา่งงดงาม  ภูช้ีเดือน มีความสูง
ประมาณ 1,800 เมตร ซ่ึงสูงกว่าทั้ งภูช้ีฟ้าและดอยผาตั้ ง ชมวิวทะเลหมอกท่ีคลอเคลียตามเทือกเขาท่ีเรียงราย
สลบัซบัซอ้นในยามเชา้ และดว้ยความสูงของภูช้ีเดือน ท่ีสูงกวา่ยอดภูเขาลูกอ่ืนท าใหส้ามารถมองเห็นยอดภูช้ีฟ้า ผา
ตั้ง ภูช้ีดาว ไดพ้ร้อมกนัทั้ง 3 ลูกเลยทีเดียว มุ่งหน้าสู่ ดอยผาตั้ง เป็นยอดดอยอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง มีระดบั
ความสูงราว 1,800 เมตร ซ่ึงเป็นจุดแบ่งอาณาเขตระหว่าง ไทย – ลาว บนยอดดอยสามารถมองเห็นแม่น ้าโขง และ
วิวสองฝ่ัง ไทย – ลาว 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 2) น าท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลิม  
ชยัโฆษิตพิพฒัน์ เม่ือพ.ศ.2540 โดยจิตรกรชาวเชียงราย ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) จากวดัเล็ก 
ๆ ซ่ึงอยู่ในสภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไป
ดว้ยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชมวดัน้ีอย่างคบัคัง่ตลอดปี อุโบสถของวดัร่องขุ่นมีสี
ขาวบริสุทธ์ิสะอาดซ่ึงไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์เป็นท่ีจดจ าของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงพากนัเรียกวดัร่องขุ่นว่าวดั
ขาว (Thailand White Temple) ประดบัประดาดว้ยช่อฟ้าใบระกาอยา่งวิจิตรอลงัการตามดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอ่ืน ๆ 
อีกมากมายเป็นเชิงชั้นลดหลัน่กนัลงมาหน้าบนัประดบัดว้ยพญานาคและติดกระจกระยิบระยบัโดยความตั้งใจของ
ผูส้ร้างนั้นตอ้งการส่ือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั โดยเฉพาะภาพพระ 
พุทธองคห์ลงัพระประธานซ่ึงเป็นภาพท่ีใหญ่งดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสวยงาม โดยจดัเป็น 
รูปแบบฟาร์มทวัร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน อาทิ ไร่ชาอู่หลง รวมทั้งแปลง
เกษตรผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดบัปลูกเปล่ียนหมุนเวียนทั้งปี เนินเขาท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละกิจกรรมต่างๆให้
นกัท่องเท่ียวไดม้าเยีย่มชม น าท่านน่ังรถรางชมฟาร์ม (ค่าทวัร์รวมค่ารถรางแลว้) มีจุดแวะทั้งหมด 4 จุด ไดแ้ก่ จุดชม
ทุ่งดอกคอสมอส, จุดให้อาหารยรีาฟและมา้ลาย (ค่าบริการผูใ้หญ่ 100 บาท/เด็กความสูงไม่เกิน 110 ซม. 50 บาท) ,จุด
ศูนยกี์ฬาและสันทนาการ หรือบา้นแดง จุดน้ี นกัท่องเท่ียวสามารถเช่าจกัรยานและเล่นกิจกรรม zipline ได,้จุดชมวิว
ไร่ชา 360 และร้านอาหารภูภิรมย ์จุดน้ีสามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ชาท่ีกวา้งใหญ่ตลอดทาง นอกจากน้ี ภายใน 
ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก  ของฝาก และมีบริเวณท่ีนั่งพกัผ่อนหรือถ่ายรูปในหลายจุด อิสระถ่ายรูปบรรยากาศตาม
อธัยาศยั 
 
 
 
 

 
 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง มีความสวยงามไม่แพว้ดั
อ่ืนๆในจงัหวดัเชียงราย ตั้งอยู่บนเขาและรายลอ้มดว้ยเนิน
เขาและวิวท่ีงดงาม จุดเด่นของวดัน้ีคือ "พบโชคธรรมเจดีย"์ 
เจดียสู์ง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมลา้นนาสง่างามดว้ย
ทันได้ท่ีมีมังกรทอดยาวทั้ งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วย
เจดีย์จ าลองขนาด 12 ราศี  ภายในเจดีย์ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ รวมถึงเจ้าแม่กวนอิม
แกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ แต่เดิมเคยเป็นวดัร้างท่ีมีมาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ติสสะ
วงัโส จนกลบัมาเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเชียงรายอีกคร้ัง และมีความเช่ือกนัวา่หากใครมาเยอืนจะรู้สึกเหมือนได้
ขึ้ นสวรรค์ น าท่านสู่ วัดร่องเสือเต้น  ชมพระวิหารหลังใหม่ ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา เป็น
ศิลปะประยกุตท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้าเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหน่ึงมีความคลา้ยกบัผลงานของ อ.
เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ และ อ.ถวลัย ์ดชันีย ์สองศิลปินแห่งชาติช่ือดงัชาวเชียงรายท่ีรังสรรคผ์ลงานอยู่ท่ีวดัร่องขุ่น 
ต.ป่าออ้ดอนชัย และพิพิธภณัฑ์บ้านด า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รวมอยู่ด้วย ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการ
รังสรรคข์อง นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั โฆษิต
พิพฒัน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ ปี พ.ศ.2554 จุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีสุดคือ วิหารร่องเสือเตน้ ตวัวิหารไดถู้ก
สร้างดว้ยศิลปะแนวศาสนาศิลป์ร่วมสมยั แฝงไวด้ว้ยคติธรรมของพระพุทธองค ์นอกจากตวัวิหารแลว้ ภายในวดัยงั
เป็นท่ีประดิษฐาน "พระธาตุเกศแกว้จุฬามณีห้าพระองค"์ ซ่ึงมีความสูง 20 เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตุไดบ้รรจุ
พระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีไม่ควร
พลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่ 3)  
 หลงัทานอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 

ท่ีพกั : Work Den Chiangrai หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 



 

 

วันที่สาม ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – ดอยช้างมูบ – ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ – บ้านผาฮี้ – ดอยผาหมี - ถ า้หลวง วนอุทยาน                             
ขุนน ้านางนอน – แม่สาย – เมืองเชียงราย                            (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า (ม้ือที่ 4)  
เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตูน้ าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของ บริษทั ฉุยฟงที จ ากดั ผูผ้ลิตใบ
ชารายใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงรายมากวา่ 40 ปี ใหท้่านไดถ่้ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และทอ้งฟ้าสีครามท่ี
สวยงาม นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีคาเฟ่เลก็ๆ ให้นกัท่องเท่ียวไดอ้ร่อยกบัเคก้ พร้อมนัง่จิบชา หรือกาแฟชมวิวใน
บรรยากาศดีๆสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาวบนพื้นท่ี 25 
ไร่ อยูใ่นแอ่งท่ีราบดา้นทิศเหนือของพระต าหนกัดอยตุง ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีเดิมของหมู่บา้นอาข่าป่ากลว้ย 62 ครอบครัว 
ในอดีตหมู่บา้นน้ีเป็นเส้นทางผ่านท่ีส าคญัและเป็นท่ีพกัของกองคาราวาน ท่ีล าเลียงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอีน และอาวุธ
สงคราม ประกอบกบัท่ีตั้งมีลกัษณะเป็นหุบลึกลงไป บา้นเรือนอยู่อย่างอดัแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเร่ืองความ
สะอาด ขยะ และน ้ าเสียได ้ทางโครงการพฒันาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บา้นยา้ยไปอยู่ท่ีใหม่ ห่างจากท่ีเดิมราว 500
เมตร แต่ตั้งอยู่บนเนินเขา กวา้งขวาง และสวยงาม เป็นท่ีพอใจของชาวบา้น ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมือง
หนาวสร้าง สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชด าริของสมเด็จยา่ เพื่อใหค้นไทยท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศไดเ้ห็น
ไมด้อกเมืองหนาวท่ีสวนแห่งน้ี ซ่ึงไดรั้บการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวนัทั้งปี โดยดอกไมจ้ะเปล่ียนแปลงไปในแต่
ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัสวยงาม ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลาง
สวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิ เซียม ยิบอินซอย โดยสมเด็จย่า พระราชทานช่ือว่าความต่อเน่ือง 
(continuity) ส่ือถึงการท างานจะส าเร็จได ้ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง นอกจากแปลงไมป้ระดบักลางแจง้แลว้ยงัมีโรงเรือน
ไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคือกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารีชนิดต่าง ๆ ท่ีออกดอกสวยงาม  

 
 
 



 

 

น าท่านชม สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ หรือสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง อยูบ่ริเวณดอยชา้งมูบซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของ 
ดอยตุง เป็นสถานท่ีรวบรวมพนัธ์ุไม้ตระกูลกุหลาบพันปีไว้มากท่ีสุดในประเทศ นอกจากน้ียงัมีกล้วยไม้ป่า 
กลว้ยไมดิ้น และรองเทา้นารี พญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิวต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอสัดง จุด
ส่องสามแควน้ (ไทย-พม่า-ลาว) บริเวณลานน ้าพระราชหฤทยัสมเด็จยา่ ซ่ึงจะมีตน้กุหลาบพนัปีสีแดงสด และตน้ไม้
ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี อยู่ภายใตก้ารดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นท่ี ท าให้ชาวเขาไดรั้บโอกาสในการสร้าง
รายไดใ้ห้แก่ครอบครัวตามพระราชด าริของสมเด็จย่าท่ีทรงตั้งพระทยัไว ้น าท่านชมวิวพาโนรามาท่ีจุดชมวิวดอย
ช้างมูบซ่ึงเป็นฐานท่ีตั้งของฐานปฏิบติัการดอยชา้งมูบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 5) 
   น าท่านเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยูท่ี่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ามกลางหุบเขา 

  ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ท่ีน่ี คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ด า ในอดีตพื้นท่ี

บริเวณน้ีมีถางป่าจนหัวโลน้แลว้ปลูกฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทัง่ในปี 2531 เม่ือโครงการพฒันาดอยตุง ไดเ้ขา้มาใน

หมู่บา้น ส่งเสริมให้ชาวบา้นเลิกท าไร่เล่ือนลอย และสอนให้ชาวบา้นเรียนรู้ท่ีจะอาศยัร่วมกบัป่า ห้ามไม่ให้ตดัไม้

ท าลายป่า และสนบัสนุนให้ชาวบา้นปลูกกาแฟกนัมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของชาวอาข่าผาฮ้ี ท่ีหันมา

ปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลกัทั้งหมู่บา้น โดยส่งเสริมใหป้ลูกกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ซ่ึงใหผ้ลดีในพื้นท่ีสูงจนโด่งดงัไปทัว่

โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทศัน์ ภูเขา เดินเท่ียวชม

หมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาข่า บา้นแต่ละหลงัจะปลูกเรียงลดหลัน่กนัไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท่ี้เขียวขจี  

วิวเบ้ืองหนา้คือ ทิวเขาท่ีสลบัซบัซอ้น ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณีโลชิ้งชา้ (มีเป็นบางวนั)  

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านชมความงดงามวิวภูเขาท่ีดอยผาหมี อิสระใหท้่านถ่ายรูปเนินเขาสูง ๆ ริมหนา้ผา มีภูเขาสลบัซบัซ้อน

อยู่เบ้ืองหน้า สูดอากาศท่ีบริสุทธ์ิตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ ถ ้าหลวง วนอุทยานขุนน ้านางนอน มีลกัษณะเป็น

ภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตวัสลบัซับซ้อน มองดูคลา้ยผูห้ญิงนอนเหยียดยาว มีส่วนหัว จมูก หน้าอก และล าตวั

ชดัเจน ขนานไปกบัถนนในเขตอ าเภอแม่จนั และแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของพระธาตุดอยตุง มีจุดสูงสุดคือ ผา

ช้างมูบ อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเลราวๆ 830 เมตร จุดท่ีเท่ียวมี 2 โซน ห่างกนัประมาณ 2.5 กิโลเมตร โซนท่ี 1 ถ ้า

หลวง เป็นถ ้าหินปูนขนาด ปากถ ้าเป็นห้องโถงกวา้ง ภายในถ ้าจะเป็นทางเดิน มีทั้งหินงอก หินยอ้ย ธารน ้า และถ ้า



 

 

ลอด และยงัมีถ ้าเล็กๆ อีก 3 แห่งในบริเวณเดียวกนั มีความยาวถึง 10.3 กิโลเมตร ถือเป็นถ ้าท่ีมีความยาวมากท่ีสุด

เป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมไดเ้ฉพาะช่วงหนา้แลง้ (เดือนธนัวาคม–มิถุนายน) และปิด

ในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-พฤศจิกายน) เน่ืองจากมีน ้าไหลผ่านหรือเขา้ท่วมพื้นท่ีบางส่วนของถ ้า ให้ท่านชมบริเวณ

ปากถ ้าท่ีมีศาลเจา้แม่นางนอนตั้งอยู่ ชมอนุสาวรียจ่์าแซม ผูเ้สียสละ และ เสียชีวิตในปฏิบติัการ โซนท่ี 2 ขุนน ้านาง

นอน หรือ สระขุนน ้ามรกต จากจุดจอดรถระหว่างทางเดินไปมีสินคา้จากชาวบา้นจ าหน่ายมากมาย มีช่ือว่าตลาด

ประชารัฐขุนน ้านางนอน เป็นของจ าพวกผลไมต้ามฤดูกาล เช่น ส้ม อะโวคาโด สตรอเบอร์ร่ี และเส้ือผา้พื้นเมือง 

เส้ือท่ีระลึก จากนั้นเดินทางสู่ อ าเภอแม่สาย  น าท่านชมวิวสามเหลี่ยมทองค า พื้นท่ีรอยต่อระหว่างสามประเทศ 

ไดแ้ก่ไทย ลาว และพม่า มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีสามเปล่ียมบรรจบกนั โดยมีแม่น ้าโขงไหลตดัผ่านชายแดนไทยและ

ลาว เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคญัและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม นมัสการพระเชียงแสนส่ีแผ่นดิน หรือ  

พระพุทธนวล้านต้ือ ท่ีประดิษฐานกลางแจง้ ณ สามเหล่ียมทองค า ประทบันัง่บน “เรือแกว้กุศลธรรม” ขนาดใหญ่ 

เป็นส่ิงศกัด์ิคู่เมืองเชียงแสน, ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัซุ้มประตูสามเหล่ียมทองค า โดยมีวิวแม่น ้าโขงเป็นฉากหลงั 

และ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงซ้ือของที่ระลึก  

 
 
 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม่ือที่ 6) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัเมืองเชียงราย 

ท่ีพกั: Work Den Chiangrai หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ส่ี เชียงราย – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – พะเยา –กว๊านพะเยา – วัดศรีโคมค า – กรุงเทพฯ                        (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (ม้ือที่ 7)  

  เดินทางสู่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ สร้างโดยท่านพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต คณะศรัทธาบา้นป่าตึงและศิษยานุศิษย ์

เป็นวดัท่ีมีความโดดเด่น สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ รวมไปถึง ธรรมปฏิบติัของเจา้อาวาส (ครู

บาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ซ่ึงท่านเป็นนกัปฏิบติั และเป็นนกัพฒันา ท่านไดส้ั่งสอนลูกศิษยใ์นการปฏิบติัธรรมไดอ้ย่าง

ชดัเจน และน าไปปฏิบติัได้จริง ท าให้มีผูเ้ล่ือมใสศรัทธาในองค์ครูบาท่านเป็นจ านวนมาก น าท่านเดินทางกลบั

ระหว่างทางผ่าน จังหวัดพะเยา เดินทางสู่ กว๊านพะเยา น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีโคมค า หรือวดัท่ีประชาชนทัว่ไป



 

 

เรียกขานกนัว่า "วดัพระเจา้ตนหลวง" ตั้งอยู่อยู่ริมกว๊านพะเยา เป็นท่ีประดิษฐานพระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูป

ศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ท่ีสุดในลา้นนา พระเจา้ตนหลวง หรือพระเจา้องค์หลวงนั้น มิใช่เป็นเพียงพระพุทธรูป

คู่บา้นคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ยงัถือเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรลา้นนาไทยดว้ย ภายในพระอุโบสถ

ท่ีตั้ งอยู่ริมกว๊านพะเยายงัมีงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีวาดขึ้นด้วยฝีมือท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติผู ้

สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมช้ินน้ีไดวิ้จิตรสวยงามยิ่ง กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีอยู่ใจกลางเมือง ค าว่า 

กว๊านเป็นภาษาพื้นเมืองซ่ึงหมายถึง หนองน ้ า หรือบึงน ้ าขนาดใหญ่ ค าน้ีมีใช้ในทอ้งถ่ินลา้นนาเฉพาะท่ีจังหวดั

พะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กวา๊นพะเยาเป็นบึงน ้าขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมล าหว้ยต่างๆ ไวม้ากถึง ๑๘ สาย เป็นทะเลสาบน ้า

จืดใหญ่เป็นอนัดบั ๑ ในภาคเหนือ เป็นแหล่งประมงน ้าจืดท่ีส าคญัท่ีสุดของภาคเหนือตอนบน มีพนัธ์ุปลาน ้าจืดกว่า 

๔๘ ชนิด เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน และปลานิล กวา๊น

พะเยา มีลักษณะเป็นบึงน ้ าขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เส้ียว เป็นบึงน ้ ากวา้งใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยทิวเขา

สลบัซับซ้อนอย่างสวยงาม เม่ือหลายร้อยปี พื้นท่ีในบริเวณกว๊านพะเยาเป็นชุมชนมีวดัวาอารามอยู่มากมาย ต่อมา

เม่ือกรมประมงสร้างประตูกั้นน ้ าในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน ้ า จึงท าให้บริเวณกว๊านพะเยาท่ีแต่เดิมเป็นชุมชน

โบราณ และวดัหลายแห่งตอ้งจมอยูใ่นกวา๊นพะเยา 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 8)  

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9-10 ชัว่โมง)  

 

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

 

หมายเหตุ: ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จัดทีน่ั่งเท่านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามล าดับ 
การจองพร้อมช าระเงิน 

 



 

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็น
หลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่านท่านละ 
เด็กอายุ 2-6 ปี 

[ไม่เสริมเตียง] ท่านละ 
พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

10-13 ธันวาคม 63 4,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 

30 ธันวาคม-2 มกราคม 64 5,900 1,500 

31 ธันวาคม-3 มกราคม 64 5,900 1,500 

21-24 มกราคม 64 4,900 1,500 

25-28 กุมภาพนัธ์ 64 4,900 1,500 

11-14 มีนาคม 64 4,900 1,500 
 

 



 

 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ ค่ารถทอ้งถ่ิน 

 ค่าบริการคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เตม็ หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม 

หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่กบัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปไกดท์่านละ 300 บาท 

 ชาวต่างชาติช าระเพิ่ม ท่านละ 800 บาท 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า 

หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 



 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป  

❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


