
 

 

 

5 วนั 4 คืน เชียงราย – พะเยา – น่าน 

 

 

 
บนิ กรุงเทพ – เชียงราย // น่าน – กรุงเทพ โดย ไทยแอร์เอเชีย  

ธันวาคม 2563 – กุมภาพนัธ์ 2564 

ราคาพเิศษ 17,500 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8 ท่าน 
เชียงราย – พระต าหนกัดอยตุง – พระธาตุดอยตุง – สามเหล่ียมทองค า – เชียงรายไนทบ์าร์ซ่า  

วดัร่องขุ่น – วดัร่องเสือเตน้ – วดัพระแกว้มรกต – สิงห์ปาร์ค – ล่องเรือกวา๊นพะเยา – วดัติโลกอาราม  
 พระธาตุจอมทอง – น่าน – ภูลงักา – ปัว – วดัภูมินทร์ – วดัพระธาตุแช่แหง้ – ถนนคนเดินน่าน 



 

 

 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทวัร์อาจมกีารปรับเปลีย่นได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน หรือเปลีย่นแปลงสายการบิน 
ทั้งนีต้ั๋วที่ออกส าหรับคณะเดนิทาง จะเป็นตั๋วเดีย่วทั้งหมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตาม
หน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) 
 
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณโีรงแรมเดมิไม่สามารถ
รองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเง่ือนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเกบ็ช าระ
มัดจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5 วนั 4 คืน  
เชียงราย – พะเยา – น่าน 

วนัแรก เชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง – พระธาตุดอยตุง – พระต าหนักดอยตุง – สามเหลีย่มทองค า – เชียงราย (ค้าง 2 คืน) 
06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 

สนามบินดอนเมือง สัมภาระน ้าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงสายการบิน) 

07.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองเชียงรายโดย เท่ียวบิน FDxxx (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  
09.15 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงราย น าท่านรับสัมภาระ และ น าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ  
 น าท่านสู่ไร่ชาฉุยฟง แหล่งเพาะปลูกใบชาช่ือดงั ท่ีเปิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาสัมผสักบับรรยากาศของไร่

ชาไดอ้ย่างใกลชิ้ด อีกทั้งยงัมีร้านคาเฟ่บริเวณดา้นบนให้นกัท่องเท่ียวไดม้านัง่จิบชา ไปพร้อมกบัการทาน
ของหวานท่ีมีส่วนผสมของชาเขียวซ่ึงต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านแวะซ้ือของฝากจากเมืองเชียงราย 

 

 

น าท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยตุง ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเจดียแ์ห่งแรกในอาณาจกัรลา้นนา ท่ีไดมี้การอญัเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาท าการประดิษฐานอยู่ท่ีน่ี จึงท าให้พระธาตุแห่งน้ีนั้นกลายเป็นท่ี
เล่ือมใสของชุมชนในหมู่บ้าน และนักท่องเท่ียวจ านวนมากซ่ึงต่างพากันเดินทางมาเพื่อกราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิกนัท่ีบริเวณสถานท่ีแห่งน้ี ดงันั้นหากใครท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเมืองเชียงรายแห่งน้ีตอ้งแวะมา
กราบไหวส้ักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  

 



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่พระต าหนกัดอยตุง หรือ พระต าหนกัสมเด็จย่า ท่ีเรียกไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
อิสระใหท้่านไดเ้ท่ียวชมความสวยงามของสวนพนัธ์ุไมน้านาชนิดภายในพระต าหนกัดอยตุง โดยภายในจะมี
การจัดแสดงพันธ์ุไม้นานาชนิดท่ีเรียงรายอย่างสวยงาม พร้อมกับเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกได้อย่าง
สนุกสนาน  อีกทั้งยงัสามารถเดินชมความงดงามของศิลปะอนัโดดเด่นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมลา้นนา
ไดอี้กดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สามเหล่ียมทองค า สถานท่ีเรียกไดว้า่เป็นพื้นท่ีรอยต่อของแม่น ้ าระหวา่ง 
3 ประเทศไดแ้ก่ ไทย ลาว และพม่า ท่ีไหลมาบรรจบกนัโดยมีแม่น ้ าโขงกั้นตดัผา่นบริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย
ลาว เรียกไดว้่าเป็นพื้นท่ีท่ีถูกสร้างข้ึนจากธรรมชาติ จนเกิดเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีมีความสวยงาม อีกทั้งบริเวณ
สามเหล่ียมทองค าแห่งน้ียงัเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองเชียงราย ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่ตวัเมืองเชียงราย น าท่านสักการะวดัพระแกว้ เป็นหน่ึงในวดัท่ีความส าคญัเป็นอยา่งมากในเมือง
เชียงราย เน่ืองจากเป็นสถานท่ีประดิษฐานขององคพ์ระแกว้มรกต ท่ีตามต านานไดเ้ล่าขานกนัมาวา่องคพ์ระ
แกว้มรกตน้ีไดถู้กคน้พบในวนัท่ีมีฝ่าพาลงมายงัยอดเจดียร้์างแห่งหน่ึงจนท าให้เจดียน์ั้นพงัทลายลงมา พร้อม
กบัองคพ์ระพุทธรูปปิดทอง ชาวบา้นจึงไดน้ ามากะเทาะออกและพบวา่ภายในนั้นเป็นองคพ์ระแกว้มรกตท่ี
เขียวทั้งองค ์จึงไดน้ ามาประดิษฐานท่ีวดัพระแกว้แห่งน้ี เพื่อกราบไหวส้ักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ม้ือขนัโตก) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว The Heritage Hotel Chiang Rai **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่อง วดัร่องขุ่น – วดัร่องเสือเต้น – สิงห์ปาร์ค – เชียงรายไนท์บาร์ซ่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านสักการะอนุสาวรียพ์อ่ขนุเมง็รายมหาราช เป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากของเมืองเชียงราย 

เน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐานของพระรูปหล่อทองเตม็ตวัของพระองคใ์นฉลองพระองคเ์คร่ืองทรงกษตัริยแ์บบ
ล้านนาโบราณ ท่ีตั้ งอยู่บริเวณถนนห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จึงท าให้มีนักท่องเท่ียวและชาวเมืองเชียงราย
มากมายต่างพากนัเดินทางมาเพื่อกราบไหวส้ักการบูชาพระองค์กนัเป็นจ านวนมากและขอพรท่านไดเ้พื่อ
ความเป็นสิริมงคล ไดน้ าท่านเดินทางสู่วดัร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ 
ซ่ึงปรารถนาจะสร้างวดัให้เหมือนเมืองสวรรคท่ี์มนุษยส์ัมผสัได ้เร่ิมสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเน้ือท่ี3 
ไร่ ไดซ้ื้อท่ีดินเพิ่มและมีผูบ้ริจาคคือคุณวนัชยั วิชญชาคร จนปัจจุบนัมีเน้ือท่ี 9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กลั
ยาโณ รักษาการเจา้อาวาสองคปั์จจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัร่องเสือเตน้เป็นอีกหน่ึงในวดัเชียงรายท่ี
ไดรั้บการพูดถึงเป็นอย่างมาก จากเหล่าบรรดานกัท่องเท่ียว เน่ืองจากภายในวดัแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดย
ศิลปินพื้นบา้นของเมืองเชียงรายนั้นก็คือ นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ผูซ่ึ้งเป็นคนสร้างสรรคผ์ลงาน
วิหารวดัให้มีความสวยงามและโดดเด่นดว้ยการออกแบบในสไตล์ศิลปะเชิงประยุกตท่ี์เนน้การใชโ้ทนสีฟ้า



 

 

 

น ้ าเงิน และสีทองเป็นหลักจึงท าให้ออกมาเป็นผลงานท่ีมีความงดงาม นอกจากน้ีภายในวดัยงัเป็นท่ี
ประดิษฐานขององค์พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้บริเวณพระเศียร
ดา้นบนใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางมากราบสักการบูชากนัอีกดว้ย 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ท่ีหลายคนรู้จกัในนาม ไร่บุญรอด ตั้งอยูริ่มถนนสายเด่นห้า-ดงมะ
ดะ ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงรายประมาณ 9 กิโลเมตร ด้วยพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ท าให้
สามารถเนรมิตท่ีเท่ียวทางเกษตรมากมายให้ไดส้ัมผสั ไม่ว่าจะเป็นไร่ชาอู่หลงขนาดใหญ่, ไร่สตรอเบอร์ร่ี, 
ฟาร์มสัตว ์, เส้นทางทางป่ันจกัรยาน และ ทศันียภาพอนัสวยงามของบริเวณโดยรอบ, ร้านกาแฟและเบเกอร่ี 
ร้านอาหาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดใ้ช้เวลาแบบเต็มอ่ิม ณ สิงห์ปาร์ค สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ เชียงรายไนท์บาซ่า ถนนคนเดินใจกลางเมืองเชียงรายท่ีเต็มไปดว้ยผูค้นมากมายเดินทางออกมา
จบัจ่ายใชส้อยสินคา้ต่างๆไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ งานศิลปหตัถกรรมต่างๆ รวมไปถึงของฝากท่ี
ระลึก เคร่ืองประดบั และอาหารสตรีทฟู้ดแบบพื้นเมือง 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว The Heritage Hotel Chiang Rai ****  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 
 
 
 



 

 

 

วนัทีส่าม  พะเยา – กว๊านพะเยา – ล่องเรือสู่วดัติโลกอาราม – พระธาตุจอมทอง – วดัศรีโคมค า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองพะเยา (ระยะทางประมาณ 120 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านกราบ
สักการะอนุสาวรียพ์อ่ขนุง าเมือง เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนกัท่องเท่ียวและชาวพะเยานิยมมากราบไหวข้อพร 
พ่อขุนง าเมืองเป็นกษตัริยท่ี์ปกครองเมืองภูกามยาวเม่ือสมยัก่อนและยงัเป็นกษตัริยผ์ูท้รงอิทธิฤทธ์ิมากใน
สมยันั้น หากใครมาเท่ียวจงัหวดัพะเยาก็ตอ้งแวะมากราบไหวเ้พื่อความเป็นศิริมงคล ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
สู่พระธาตุจอมทอง เป็นเจดียท์รงลา้นนาสูง 30 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้ง 9 เมตร ซ้อนกนัสาม
ชั้น รองรับองค์ระฆงั ส่วนยอดสุดเป็นฉัตรสีทอง ฐานโดยรอบขา้งล่างบุดว้ยแผ่นโลหะ ดุนลายเป็นรูป 12 
นกัษตัร และลายไทยอนังดงามมาก ลกัษณะคลา้ยพระธาตุหริภุญชยั ของจงัหวดัล าพูน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ริมกวา๊นพะเยา 
 

บ่าย น าท่านล่องเรือสู่วดัติโลกอาราม อีกหน่ึงวดัแห่งเมืองพะเยาท่ีน่าสนใจมาก เพราะเป็นวดัร้างท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ าใน
กวา๊นพะเยา เม่ือก่อนเป็นเนินสันธาตุ ทา้ยหมู่บา้นร่องไฮ จนต่อมาถูกน ้ ากดัเซาะและไดพ้งัทลายลงเป็นกอง
อิฐอยู่ใต้น ้ า การไปชมต้องนั่งเรือเพื่อจะเข้าไปถึงวดั ระหว่างล่องเรือสามารถชมความสวยงามและ
ทศันียภาพของกว๊านพะเยา เรียกได้ว่าวดัติโลกอารามเป็นวดักลางน ้ าท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทย 
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่วดัศรีโคมค า หรืออีกช่ือหน่ึง วดัพระเจา้ตนหลวง ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ และเป็นท่ีเคารพ
นบัถือของชาวพะเยา วดัน้ีมีไฮไลทคื์อ มีพระพุทธรูปองค์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในลา้นนาไทย นัน่ก็คือ พระเจา้องค์
หลวง ท่ีเรียกวา่เป็นองคพ์ระคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัพะเยา และอาณาจกัรลา้นนา 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Naga Tara Boutique Resort Hotel  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 
 



 

 

 

วนัทีส่ี่ พะเยา – ภูลงักา – ปัว – น่าน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ภูลงักา ตั้งอยูใ่นอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เป็นเทือกเขาสูงในเขตเทือกเขาสันปันน ้ า มีความ

สูงของจุดยอดดอยอยูท่ี่ 1,720 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เป็นท่ีเท่ียวยอดฮิตของนกัท่องเท่ียวท่ีรักธรรมชาติ
อยา่งแทจ้ริง และมีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามยิง่ ระหวา่งเดินทางใหท้่านไดแ้วะจิบกาแฟ ชมววิทิวทศัน์ของภูลงักา 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่บา้นปัว อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยและน่าไปเยอืนอีกแห่งของเมืองน่าน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร วงัน ้าปัว 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัภูเก็ต ตั้งช่ือตามหมู่บา้นเก็ต และตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซ่ึงทางภาคเหนือเรียกกนัว่า ภู 
หรือ ม่อน จึงกลายเป็นช่ือวดัภูเก็ต ท่ีน่ีนอกจากเราจะได้เข้ามาไหวพ้ระขอพรแล้ว ยงัมีลานชมวิวท่ีเรา
สามารถมองเห็นวิวทุ่งนาไดก้วา้งไกลสุดสายตา อีกทั้งยงัมีล าธารดา้นล่าง ท่ีเราสามารถให้อาหารจากลาน
ดา้นบนผา่นท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้จากนั้นน าท่านสู่ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ และล าดวนผา้ทอ ร้านกาแฟ
บา้นไทล้ือ มีลกัษณะเป็นซุม้ไมเ้ล็กๆ ตกแต่งสไตลไ์ทล้ือ ตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งนา ซ่ึงยามหนา้ฝนแบบน้ี นาขา้ว
จะเขียวขจีเต็มทอ้งทุ่ง พร้อมวิวของเทือกเขาดอยภูคาสูงตระหง่านเป็นฉากหลงั และมีสะพานไมท้อดยาว
เช่ือมต่อกบัร้านล าดวนผา้ทอ สามารถแวะมาซ้ือของท่ีระลึกก่อนกลบั ทั้งผา้ทอเมืองน่าน, ผา้ไทล้ือ, ผา้ทอ
พื้นเมือง, ชุดเส้ือผา้ส าเร็จรูปสไตลพ์ื้นเมือง และของท่ีระลึกอีกมากมาย ในราคายอ่มเยา  

 

 

https://travel.mthai.com/travel_tips/169935.html


 

 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองน่าน (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) น าท่านสู่ถนนคน
เดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีถนนผากอง ขา้งวดัภูมินทร์และข่วงเมืองน่าน 
เปิดทุกวนัศุกร์ เสาร์ และอาทิตยต์ั้งแต่เวลาประมาณ 5 โมงเยน็เป็นตน้ไป  

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Nan Nagara Boutique Hotel  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่4) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 
วนัที่ห้า น่าน – วดัภูมินทร์ – วดัพระธาตุแช่แห้ง – ซุ้มลลีาวดี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่วดัภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกวา่ 400 ปี ความสวยแปลกของวดัน้ีคือ 

เป็นวดัท่ีสร้างทรงจตุัรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์
และวหิาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออกดา้น
ประตูทั้ง 4 ทิศ รวมถึงมีภาพจิตรกรรม ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่ 
หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบนัลือโลก และส่ิงน้ีเหมือนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่าน น าท่าน
ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี อันเป็นจุดเช็คอินหน้าพิพิธภณัฑ์เมืองน่าน จากนั้นน าท่านสักการะพระธาตุแช่
แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 
1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุงสุโขทยั ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอภูเพียง เดิมเป็นวดัราษฎร์ ปัจจุบนั
เป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุสีทองเหลืองอร่าม เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพนัธ์ ระหวา่ง
เมืองน่านกบัเมืองสุโขทยัในอดีต และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด ของคนท่ีเกิดปีเถาะ (ปีนกัษตัรกระต่าย) 
ดว้ย ชาวลา้นนาเช่ือวา่ หากไดเ้ดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์มาก  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.00 น. น าท่านสู่สนามบินน่าน เพื่อเช็คอิน 
15.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบิน …. (ใชเ้วลาบิน 1.10 ชัว่โมง)    
16.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

https://travel.mthai.com/blog/136628.html


 

 

 

5 วนั 4 คืน เชียงราย – พะเยา – น่าน 
ราคาทวัร์ 17,500 บาท : 3-7 ธ.ค. 2563/ 21-25 ม.ค. / 11-15 ก.พ. 2564 
ราคาทวัร์ 19,500 บาท : 24-28 ธ.ค. 2563 

อตัราค่าบริการ   ธ.ค. 63 – ก.พ 64 ธ.ค. 63 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อ
หอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

17,500 19,500 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 6,000 7,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 15,500 17,500 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,500 3,200 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 8 ท่าน / คนั 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
  
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 

 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 15 หรือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะไม่รับผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

5 วนั 4 คืน เชียงราย – พะเยา – น่าน 
 

ราคาทวัร์ 17,500 บาท   3-7 ธ.ค.  21-25 ม.ค. 64  11-15 ก.พ. 64 

ราคาทวัร์ 19,500 บาท   24-28 ธ.ค. 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 
*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่Line : @expressholiday 

 


