WONDERFUL THAILAND
เที่ยวเชียงราย แอ่ ว 3ภู 2ดอย 3ผา
4 วัน 2 คืน_By bus
ราคาเริ่ มต้น
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เดินทางช่ วง ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564
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พร้อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เวลา 18.30 น. - ออก
  
เดินทางสู่ จ.เชียงราย
เชียงราย – จุดชมวิว ชมทะเลหมอกภูช้ ีฟ้า+ภูช้ ีเดือน+ภูช้ ีดาว – ดอยผาตั้ง
วัดร่ องขุ่น - สิ งห์ปาร์ค (นัง่ รถรางชมฟาร์ม) – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่ อง
✓ ✓ ✓
เสื อเต้น
ไร่ ชาฉุยฟง – ดอยตุง – ดอยช้างมูบ – ฐานปฏิบตั ิการดอยช้างมูบ
บ้านผาฮี้ - ดอยผาหมี - ถ้ าหลวง วนอุทยานขุนน้ านางนอน – แม่สาย
✓ ✓ ✓
เมืองเชียงราย
เชียงราย – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – พะเยา – กว๊านพะเยา – วัดศรี โคมคา
✓ ✓ 
กรุ งเทพฯ

โรงแรมหรื อเทียบเท่ า

Work Den Chiangrai หรื อ
เทียบเท่ า
Work Den Chiangrai หรื อ
เทียบเท่ า

วันแรก
18.30 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดพบ Shell แม็คโคร แจ้ งวัฒนะ - ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่ าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ
1 ชุด ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เชียงใหม่ - ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ ท่าปาย - คอฟฟี่ อินเลิฟ - ปายแคนยอน - จุดชมวิวหยุนไหล – วัดน้าฮู – พระ
ธาตุแม่ เย็น – ถนนคนเดินปาย
(B/L/-)

เช้ า

เดินทางถึง เชียงราย ให้ท่านธุระส่ วนตัวให้เรี ยบร้อย
รับประทานอาหารเช้ า (มื้อที่ 1) นาท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่น เดินทางขึ้นสู่ ภูชี้ฟ้า เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกภูชี้ฟ้า
ทะเลหมอกสุ ด อลังการคลอภูขาที่สวยงาม (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) ชมเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ เป็ นลักษณะภูเขาที่
ชี้ ไปบนฟ้ า เป็ นยอดเขาสู งที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย-ลาว อยู่ในพื้นที่เขตอาเภอเทิ ง จังหวัด
เชียงราย ตั้งอยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติดว้ ยลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลมเป็ นแนว ยาว
ที่ช้ ีไปบนฟ้าทางฝั่งประเทศลาว จึงเป็ นที่มาของชื่อเรี ยกว่า "ภูช้ ีฟ้า"
ช่วงฤดูหนาวนั้น นักท่องเที่ยวจะหนาแน่ นพร้อมใจเดินทางเข้ามาสัมผัสความหนาว ชมทะเลหมอกยาม และชมค
ความงามของดอกไม้ที่สวยงาม ช่วงเดือนธันวาคม ถึง มกราคม เส้นทางขึ้นภูช้ ีฟ้าจะมีตน้ ซากุระหรื อต้นนางพญา
เสื อโคร่ ง ที่บานชมพูสวยงาม และมีดอกชงโคป่ าสี ขาวที่ออกดอกบานไปทัว่ ทั้งบริ เวณในช่วงก.พ. หรื อบานถึงมี.ค.
ทั้งนี้ การบานของดอกไม้ข้ ึนอยู่กบั สภาพอากาศ จากนั้นเดินทางสู่ ภูชี้เดือน เป็ นเทือกเขาชายแดนไทย-ลาว ตั้งอยูท่ ี่
บ้านร่ มฟ้ าหลวง ม.12 ภูน้องแฝดที่สามของทั้งภูช้ ี ฟ้าและภูช้ ี ดาว สาหรับชื่ นชมทะเลหมอกสวย ๆ สัมผัสอากาศ
หนาวเย็น และจุดชมวิว 360 องศา อีกทั้งยังเป็ นจุดเห็นพระอาทิตย์ข้ ึนและตกดินได้อย่างงดงาม ภูชี้เดือน มีความสู ง
ประมาณ 1,800 เมตร ซึ่ งสู งกว่าทั้งภู ช้ ี ฟ้า และดอยผาตั้ง ชมวิวทะเลหมอกที่ ค ลอเคลี ย ตามเทื อกเขาที่ เรี ย งราย
สลับซับซ้อนในยามเช้า และด้วยความสู งของภูช้ ีเดือน ที่สูงกว่ายอดภูเขาลูกอื่นทาให้สามารถมองเห็นยอดภูช้ ีฟ้า ผา
ตั้ง ภูช้ ีดาว ได้พร้อมกันทั้ง 3 ลูกเลยทีเดียว มุ่งหน้าสู่ ดอยผาตั้ง เป็ นยอดดอยอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง มีระดับ
ความสู งราว 1,800 เมตร ซึ่ งเป็ นจุดแบ่งอาณาเขตระหว่าง ไทย – ลาว บนยอดดอยสามารถมองเห็นแม่น้ าโขง และ
วิวสองฝั่ง ไทย – ลาว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 2) นาท่านเดินทางสู่ วัดร่ องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม
ชัยโฆษิตพิพฒั น์ เมื่อพ.ศ.2540 โดยจิตรกรชาวเชียงราย ผูเ้ ป็ นศิลปิ นแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก
ๆ ซึ่ งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่ อมโทรมนี้ ได้กลายเป็ นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมและงานศิลปะเต็มไป
ด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณี ตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้ อย่างคับคัง่ ตลอดปี อุโบสถของวัดร่ องขุ่นมีสี
ขาวบริ สุทธิ์สะอาดซึ่งได้กลายเป็ นเอกลักษณ์เป็ นที่จดจาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซ่ ึงพากันเรี ยกวัดร่ องขุ่นว่าวัด
ขาว (Thailand White Temple) ประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตรอลังการตามด้วยลวดลายอ่อนช้อยอื่น ๆ
อีกมากมายเป็ นเชิงชั้นลดหลัน่ กันลงมาหน้าบันประดับด้วยพญานาคและติดกระจกระยิบระยับโดยความตั้งใจของ
ผูส้ ร้างนั้นต้องการสื่ อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระ
พุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็ นภาพที่ใหญ่งดงาม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ไร่ บุญรอด หรื อ สิ งห์ ปาร์ ค เชียงราย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็ น
รู ปแบบฟาร์ มทัวร์ ภายในไร่ มีการปลูกพืชหลายชนิ ดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิ ไร่ ชาอู่หลง รวมทั้งแปลง
เกษตรผสมผสาน แปลงดอกไม้ประดับปลูกเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งปี เนิ นเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้และกิจกรรมต่างๆให้
นักท่องเที่ยวได้มาเยีย่ มชม นาท่านนั่งรถรางชมฟาร์ ม (ค่าทัวร์ รวมค่ารถรางแล้ว) มีจุดแวะทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ จุดชม
ทุ่งดอกคอสมอส, จุดให้อาหารยีราฟและม้าลาย (ค่าบริ การผูใ้ หญ่ 100 บาท/เด็กความสู งไม่เกิน 110 ซม. 50 บาท),จุด
ศูนย์กีฬาและสันทนาการ หรื อบ้านแดง จุดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานและเล่นกิจกรรม zipline ได้,จุดชมวิว
ไร่ ชา 360 และร้านอาหารภูภิรมย์ จุดนี้สามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ ชาที่กว้างใหญ่ตลอดทาง นอกจากนี้ ภายใน
ยังมีร้านขายของที่ระลึ ก ของฝาก และมีบริ เวณที่นั่งพักผ่อนหรื อถ่ายรู ปในหลายจุ ด อิสระถ่ายรู ปบรรยากาศตาม
อัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ วัดห้ วยปลากั้ง มีความสวยงามไม่แพ้วดั
อื่นๆในจังหวัดเชี ยงราย ตั้งอยู่บนเขาและรายล้อมด้วยเนิ น
เขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย"์
เจดียส์ ู ง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนาสง่างามด้วย
ทันได้ที่ มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้า งบันได ล้อมรอบด้วย
เจดี ย ์ จ าลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดี ย ์ ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรู ปและพระอรหันต์ต่างๆ รวมถึ งเจ้าแม่กวนอิ ม
แกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ แต่เดิมเคยเป็ นวัดร้างที่มีมาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารย์พบโชค ติสสะ
วังโส จนกลับมาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีกครั้ง และมีความเชื่อกันว่าหากใครมาเยือนจะรู ้สึกเหมือนได้
ขึ้ น สวรรค์ น าท่ า นสู่ วั ด ร่ องเสื อ เต้ น ชมพระวิ ห ารหลัง ใหม่ ที่ มี ศิ ล ปะที่ มี ค วามสวยงดงามแปลกตา เป็ น
ศิลปะประยุกต์ที่เป็ นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสี เป็ นสี น้ าเงินฟ้า รู ปแบบของศิลปะส่ วนหนึ่ งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.
เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนี ย ์ สองศิลปิ นแห่ งชาติชื่อดังชาวเชียงรายที่รังสรรค์ผลงานอยู่ที่วดั ร่ องขุ่น
ต.ป่ าอ้อดอนชัย และพิพิธภัณฑ์บ้านดา ต.นางแล อ.เมื อง จ.เชี ยงราย รวมอยู่ด้วย ผลงานดังกล่าวเป็ นฝี มื อการ
รังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรื อ สล่านก ศิลปิ นท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็ นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิต
พิพฒั น์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2554 จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สุดคือ วิหารร่ องเสื อเต้น ตัววิหารได้ถูก
สร้างด้วยศิลปะแนวศาสนาศิลป์ ร่ วมสมัย แฝงไว้ดว้ ยคติธรรมของพระพุทธองค์ นอกจากตัววิหารแล้ว ภายในวัดยัง
เป็ นที่ประดิษฐาน "พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ห้าพระองค์" ซึ่ งมีความสู ง 20 เมตร โดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุ
พระบรมสาริ กธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก เป็ นอีกจุดหนึ่ งที่ไม่ควร
พลาด

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
หลังทานอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั แรม
ที่พกั : Work Den Chiangrai หรื อเทียบเท่า
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่ อนวันเดินทาง)

วันที่สาม
เช้ า

ไร่ ชาฉุยฟง – ดอยตุง – ดอยช้ างมูบ – ฐานปฏิบัติการดอยช้ ามูบ – บ้ านผาฮี้ – ดอยผาหมี - ถา้ หลวง วนอุทยาน
ขุนน้านางนอน – แม่ สาย – เมืองเชียงราย
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 4)
เปลี่ยนยานพาหนะเป็ นรถตูน้ าท่านเดินทางสู่ ไร่ ชาฉุยฟง เป็ นแหล่งปลูกชาชั้นดีของ บริ ษทั ฉุยฟงที จากัด ผูผ้ ลิตใบ
ชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายมากว่า 40 ปี ให้ท่านได้ถ่ายรู ปวิวไร่ ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้าสี ครามที่
สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยงั มีคาเฟ่ เล็กๆ ให้นกั ท่องเที่ยวได้อร่ อยกับเค้ก พร้อมนัง่ จิบชา หรื อกาแฟชมวิวใน
บรรยากาศดีๆสวยงาม

นาท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชมสวนแม่ ฟ้าหลวง หรื อสวนดอยตุง เป็ นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25
ไร่ อยูใ่ นแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตาหนักดอยตุง ตั้งอยูบ่ นพื้นที่เดิมของหมู่บา้ นอาข่าป่ ากล้วย 62 ครอบครัว
ในอดีตหมู่บา้ นนี้ เป็ นเส้นทางผ่านที่สาคัญและเป็ นที่พกั ของกองคาราวาน ที่ลาเลียงฝิ่ น น้ ายาทาเฮโรอีน และอาวุธ
สงคราม ประกอบกับที่ต้ งั มีลกั ษณะเป็ นหุ บลึกลงไป บ้านเรื อนอยู่อย่างอัดแอ ไม่สามารถขยายและดูแลเรื่ องความ
สะอาด ขยะ และน้ าเสี ยได้ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงขอให้หมู่บา้ นย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ห่ างจากที่เดิมราว 500
เมตร แต่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา กว้างขวาง และสวยงาม เป็ นที่พอใจของชาวบ้าน สาหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมือง
หนาวสร้าง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชดาริ ของสมเด็จย่า เพื่อให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้เห็น
ไม้ดอกเมืองหนาวที่สวนแห่ งนี้ ซึ่งได้รับการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทั้งปี โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลาง
สวนมี ป ระติ ม ากรรมเด็ ก ยื น ต่ อ ตัว ของ มิ เ ซี ย ม ยิ บ อิ น ซอย โดยสมเด็ จ ย่ า พระราชทานชื่ อ ว่ า ความต่ อ เนื่ อ ง
(continuity) สื่ อถึงการทางานจะสาเร็ จได้ ต้องทาอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรื อน
ไม้ในร่ มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จาพวกรองเท้านารี ชนิดต่าง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม

กลางวัน

นาท่านชม สวนรุกขชาติดอยช้ างมูบ หรื อสวนรุกขชาติแม่ ฟ้าหลวง อยูบ่ ริ เวณดอยช้างมูบซึ่งเป็ นจุดสู งสุ ดของ
ดอยตุ ง เป็ นสถานที่ ร วบรวมพันธุ์ ไ ม้ต ระกู ลกุ หลาบพันปี ไว้มากที่ สุ ด ในประเทศ นอกจากนี้ ย งั มี กล้ว ยไม้ป่ า
กล้วยไม้ดิน และรองเท้านารี พญาเสื อโคร่ ง (ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิวต่าง ๆ เช่น ลานรุ่ งอรุ ณ ลานอัสดง จุด
ส่ องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว) บริ เวณลานน้ าพระราชหฤทัยสมเด็จย่า ซึ่งจะมีตน้ กุหลาบพันปี สี แดงสด และต้นไม้
ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี อยู่ภายใต้การดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ทาให้ชาวเขาได้รับโอกาสในการสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวตามพระราชดาริ ของสมเด็จย่าที่ทรงตั้งพระทัยไว้ นาท่านชมวิวพาโนรามาที่จุดชมวิวดอย
ช้ างมูบซึ่งเป็ นฐานที่ต้ งั ของฐานปฏิบตั ิการดอยช้างมูบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 5)
นาท่านเดินทางสู่ บ้ านผาฮี้ หรื อ ดอยผาฮี้ อยูท่ ี่ตาบล โป่ งงาม อาเภอแม่สาย เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆท่ามกลางหุบเขา
ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์ แดง มูเซอร์ ดา ในอดีตพื้นที่
บริ เวณนี้ มีถางป่ าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่ น ข้าวโพด จนกระทัง่ ในปี 2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาใน
หมู่บา้ น ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านเลิกทาไร่ เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรี ยนรู ้ที่จะอาศัยร่ วมกับป่ า ห้ามไม่ให้ตดั ไม้
ทาลายป่ า และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนกลายเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญของชาวอาข่าผาฮี้ ที่หันมา
ปลูกกาแฟเป็ นอาชีพหลักทั้งหมู่บา้ น โดยส่ งเสริ มให้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ ซึ่ งให้ผลดีในพื้นที่สูงจนโด่งดังไปทัว่
โลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝิ่ น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเที่ยวชม
หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรี ยงลดหลัน่ กันไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่ าไม้ที่เขียวขจี
วิวเบื้องหน้าคือ ทิวเขาที่สลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ชมประเพณี โล้ชิงช้า (มีเป็ นบางวัน)

จากนั้นนาท่านชมความงดงามวิวภูเขาที่ดอยผาหมี อิสระให้ท่านถ่ายรู ปเนินเขาสู ง ๆ ริ มหน้าผา มีภูเขาสลับซับซ้อน
อยู่เบื้องหน้า สู ดอากาศที่บริ สุทธิ์ ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ ถ้าหลวง วนอุทยานขุนน้านางนอน มีลกั ษณะเป็ น
ภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรี ยงตัวสลับซับซ้อน มองดูคล้ายผูห้ ญิงนอนเหยียดยาว มีส่วนหัว จมูก หน้าอก และลาตัว
ชัดเจน ขนานไปกับถนนในเขตอาเภอแม่จนั และแม่ฟ้าหลวง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของพระธาตุดอยตุง มีจุดสู งสุ ดคือ ผา
ช้างมูบ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลราวๆ 830 เมตร จุดที่เที่ยวมี 2 โซน ห่ างกันประมาณ 2.5 กิโลเมตร โซนที่ 1 ถ้ า
หลวง เป็ นถ้ าหิ นปูนขนาด ปากถ้ าเป็ นห้องโถงกว้าง ภายในถ้ าจะเป็ นทางเดิน มีท้ งั หิ นงอก หิ นย้อย ธารน้ า และถ้ า

ลอด และยังมีถ้ าเล็กๆ อีก 3 แห่ งในบริ เวณเดียวกัน มีความยาวถึง 10.3 กิโลเมตร ถือเป็ นถ้ าที่มีความยาวมากที่สุด
เป็ นอันดับ 4 ของประเทศไทย เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมได้เฉพาะช่วงหน้าแล้ง (เดือนธันวาคม–มิถุนายน) และปิ ด
ในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-พฤศจิกายน) เนื่ องจากมีน้ าไหลผ่านหรื อเข้าท่วมพื้นที่บางส่ วนของถ้ า ให้ท่านชมบริ เวณ
ปากถ้ าที่มีศาลเจ้าแม่นางนอนตั้งอยู่ ชมอนุสาวรี ยจ์ ่าแซม ผูเ้ สี ยสละ และ เสี ยชีวิตในปฏิบตั ิการ โซนที่ 2 ขุนน้ านาง
นอน หรื อ สระขุนน้ ามรกต จากจุดจอดรถระหว่างทางเดินไปมีสินค้าจากชาวบ้านจาหน่ายมากมาย มีชื่อว่าตลาด
ประชารัฐขุนน้ านางนอน เป็ นของจาพวกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ส้ม อะโวคาโด สตรอเบอร์ รี่ และเสื้ อผ้าพื้นเมือง
เสื้ อที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ อาเภอแม่ สาย นาท่านชมวิวสามเหลี่ยมทองคา พื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ
ได้แก่ไทย ลาว และพม่า มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สามเปลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ าโขงไหลตัดผ่านชายแดนไทยและ
ลาว เป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการพระเชียงแสนสี่ แผ่ นดิน หรื อ
พระพุทธนวล้ านตื้อ ที่ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคา ประทับนัง่ บน “เรื อแก้วกุศลธรรม” ขนาดใหญ่
เป็ นสิ่ งศักดิ์คู่เมืองเชียงแสน, ท่านสามารถถ่ายรู ปคู่กบั ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคา โดยมีวิวแม่น้ าโขงเป็ นฉากหลัง
และ อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งซื้อของที่ระลึก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร (มื่อที่ 6)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั เมืองเชียงราย
ที่พกั : Work Den Chiangrai หรื อเทียบเท่า
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่ อนวันเดินทาง)

วันที่สี่

เชียงราย – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – พะเยา –กว๊ านพะเยา – วัดศรีโคมคา – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)

(B/L/-)

เดินทางสู่ วัดแสงแก้ วโพธิญาณ สร้างโดยท่านพระครู บาอริ ยชาติ อริ ยจิตฺโต คณะศรัทธาบ้านป่ าตึงและศิษยานุศิษย์
เป็ นวัดที่มีความโดดเด่น สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรม สิ่ งปลูกสร้างต่างๆ รวมไปถึง ธรรมปฏิบตั ิของเจ้าอาวาส (ครู
บาอริ ยชาติ อริ ยจิตฺโต) ซึ่งท่านเป็ นนักปฏิบตั ิ และเป็ นนักพัฒนา ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ในการปฏิบตั ิธรรมได้อย่าง
ชัดเจน และนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ทาให้มีผูเ้ ลื่อมใสศรัทธาในองค์ครู บาท่านเป็ นจานวนมาก นาท่านเดินทางกลับ
ระหว่างทางผ่าน จังหวัดพะเยา เดินทางสู่ กว๊ านพะเยา นาท่านเดินทางสู่ วัดศรี โคมคา หรื อวัดที่ประชาชนทัว่ ไป

เรี ยกขานกันว่า "วัดพระเจ้าตนหลวง" ตั้งอยู่อยู่ริมกว๊านพะเยา เป็ นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรู ป
ศิลปะเชี ยงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา พระเจ้าตนหลวง หรื อพระเจ้าองค์หลวงนั้น มิใช่เป็ นเพียงพระพุทธรู ป
คู่บา้ นคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ยงั ถือเป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาไทยด้วย ภายในพระอุโบสถ
ที่ ต้ งั อยู่ริ มกว๊า นพะเยายังมี งานจิ ต รกรรมฝาผนังที่ วาดขึ้ นด้วยฝี มื อท่ า นอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิ ลปิ นแห่ งชาติ ผู ้
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้ ได้วิจิตรสวยงามยิ่ง กว๊านพะเยา เป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ใจกลางเมือง คาว่า
กว๊านเป็ นภาษาพื้นเมื องซึ่ งหมายถึ ง หนองน้ า หรื อบึงน้ าขนาดใหญ่ คานี้ มีใช้ในท้องถิ่ นล้านนาเฉพาะที่ จังหวัด
พะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยาเป็ นบึงน้ าขนาดใหญ่ที่รวบรวมลาห้วยต่างๆ ไว้มากถึง ๑๘ สาย เป็ นทะเลสาบน้ า
จืดใหญ่เป็ นอันดับ ๑ ในภาคเหนือ เป็ นแหล่งประมงน้ าจืดที่สาคัญที่สุดของภาคเหนื อตอนบน มีพนั ธุ์ปลาน้ าจืดกว่า
๔๘ ชนิด เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน และปลานิล กว๊าน
พะเยา มี ลักษณะเป็ นบึ งน้ า ขนาดใหญ่ รู ปพระจันทร์ เสี้ ยว เป็ นบึ งน้ า กว้า งใหญ่ สุ ด สายตา โอบล้อ มด้ว ยทิ วเขา
สลับซับซ้อนอย่างสวยงาม เมื่อหลายร้อยปี พื้นที่ในบริ เวณกว๊านพะเยาเป็ นชุมชนมีวดั วาอารามอยู่มากมาย ต่อมา
เมื่ อกรมประมงสร้ างประตูก้ นั น้ าในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ า จึ งทาให้บริ เวณกว๊านพะเยาที่ แต่เดิ มเป็ นชุ มชน
โบราณ และวัดหลายแห่งต้องจมอยูใ่ นกว๊านพะเยา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชัว่ โมง)
***********************

หมายเหตุ: ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เป็ นผู้จดั ทีน่ ั่งเท่ านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลาดับ
การจองพร้ อมชาระเงิน

หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่ วง
เทศกาลหรื อวันหยุดต่ างๆ เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของท่ านเป็ น
หลัก เพื่อให้ ท่านท่ องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้ อโควิด-19 ของเรา
• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
• ฉี ดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นงั่ แบบเว้นระยะห่าง ใช้ชอ้ นกลาง (Social Distancing)
• บริ การหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ านท่ านละ

เด็กอายุ 2-6 ปี
[ไม่ เสริมเตียง] ท่ านละ

10-13 ธันวาคม 63

4,900

1,500

30 ธันวาคม-2 มกราคม 64

5,900

1,500

31 ธันวาคม-3 มกราคม 64
21-24 มกราคม 64

5,900
4,900

25-28 กุมภาพันธ์ 64

4,900

1,500

11-14 มีนาคม 64

4,900

1,500

ไม่ มีราคาเด็ก
(0-2 ปี 1,300 บาท)

พักเดี่ยวเพิม่
ท่ านละ

1,500
1,500

อัตรานีร้ วม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่ารถท้องถิ่น
 ค่าบริ การคนขับรถ และค่าน้ ามัน
 ค่าที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
กรณี หอ้ งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรื อไม่มี ทางบริ ษทั ขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรื อ กรณี ระบุพกั ห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรื อไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณี หอ้ งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็ น เตียงเสริ ม
หรื อฟูกที่นอนเสริ มขึ้นอยู่กบั แบบที่พกั ของโรงแรมนั้นๆ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริ ษทั ฯประกันภัยที่บริ ษทั ทาไว้
(ไม่ครอบคลุมถึงสุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็ จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่ วนตัว และประกันสุ ขภาพ
 ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรื ออาหารสาหรับมุสลิม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท
 ชาวต่างชาติชาระเพิ่ม ท่านละ 800 บาท
เงื่อนไขการจอง
1. มัดจาท่ านละ 1,500 บาท/ท่ าน และชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา
หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจองหรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. สาเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่ งพร้ อมพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรื อส่ งพร้ อมยอดคงเหลือ **

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
*กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
❖ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป
❖ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
❖ บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เ กิ ด จากยานพาหนะ การยกเลิ กเที่ ย วบิ น การล่าช้าของสายการบิ น ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
❖ การควบคุมของทางบริ ษทั หรื อค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
❖ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯกากับเท่านั้น
❖ ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่คงที่
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
❖ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถเรี ยกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

