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เดินทาง : พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2562 



 

 

 

 

 

วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ–จ.เชียงราย                        

19.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.วิภาวดีรงัสิต (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) ..... เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่

9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.เชียงราย 

19.30 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอด

การเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

วนัท่ีสอง 

เชียงราย–ไรช่าฉยุฟง–พิพิธภณัฑบ์า้นด า–วดัหว้ยปลากัง้–วดัรอ่งเสือเตน้–วดัพระแกว้ 

07.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงราย แวะใหท้่านท าภารกิจสว่นตวั บริการอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู ่ ไรช่าฉยุฟง เป็นแหลง่ปลกูชาชัน้ดี ของ บริษทั ฉยุฟงที จ ากดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตใบชา

รายใหญ่ท่ีสดุในจงัหวัดเชียงราย และเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง อาทิเชน่ เร่ืองรัก

ออกอากาศเร่ืองแววมยรุา ทางชอ่ง 3 และเร่ืองชิงนาง ทางชอ่ง 7 นอกจากนีย้งัมีโฆษณาตา่งๆ ทัง้

รายการทีวี หลายรายการที่มาถ่ายท าท่ี ไร่ชาฉยุฟ่ง จึงท าให ้ไร่ชาฉยุฟ่ง เป็นท่ีร ูจ้กัของนกัท่องเท่ียว 

มากขึน้ อิสระเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศัย จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่ตวัจงัหวดัเชียงราย 

หลงัจากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑบ์า้นด า สถานท่ีรวบรวมจิตรกรรม ปฏิมากรรม ของอ.ถวัลย ์

ดชันสีรา้งขึน้โดย อ.ถวัลย ์ดชัน ีศิลปินแห่งชาต ิท่ีมีฝีมือทางดา้น จิตรกรรม ปฏิมากรรม ไดส้รา้ง

งานดา้นศิลปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีน และ ดา้นปฏิมากรรม หลายชิ้น ลกัษณะ ของบา้นด า

จะเป็นกลุม่บา้น ศิลปะแบบลา้นนา ทกุหลงัทาดว้ยสีด า ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าว่า  “บา้นด า” และยงัเป็นสี

ท่ี อ. ถวัลย ์โปรดปราน อีกดว้ย ในบา้นแตล่ะหลงัจะประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัท่ีมีลวดลายงดงาม 

นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้ยงัประดบัดว้ยเขาสตัว ์เชน่ เขาควาย เขากวาง และยงัมีกระดกูสตัว ์เชน่ 

กระดกูชา้ง เป็นตน้ น าทา่นเดินทางไปยงั วดัหว้ยปลากัง้ เป็นอีกวดัหนึง่ของจงัหวัดเชียงราย ท่ี

สวยงาม ตัง้อยู่บนเขา และมีเนนิเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทศันท่ี์สวยงามสิ่งท่ีโดดเดน่ของ

วัดนี ้คือ "พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สงูถึง 9 ชัน้ รปูทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม 

ศิลปะจีนผสมลา้นนา หลงัคาสีแดงมีรปูป้ันมงักรทอดยาวทัง้สองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย ์

เล็กๆ 12 ราศี วัดหว้ยปลากัง้เป็นวัดซ่ึงชาวบา้นนบัถือและเชื่อกนัว่าหากใครไดม้าเยือนจะหมือนกบั

ไดข้ึน้สวรรค ์ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพทุธรปูและพระอรหนัตต์า่งๆ ภายใน เจดียเ์ป็นท่ี

ประดิษฐาน เจา้แมก่วนอิมแกะสลกัจากไมจ้ันหอมองคใ์หญ่ สาเหต ุท่ีเจดีย ์9 ชัน้นี ้มีชื่อว่า พบโชค

ธรรม เจดีย ์ เนือ่งดว้ยวัดหว้ยปลากัง้แห่งนีเ้ป็นวัดรา้งมาตัง้แตโ่บราณกาล ไมท่ราบประวัตกิาร

สรา้ง แนช่ดั ตอ่มา พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวังโส ไดบ้รูณะและกอ่สรา้งถาวรวัตถขุึน้จ านวนมากจึง

กลายเป็นศนูยร์วมจิตใจ ของชาวเชียงรายอีกครัง้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3)  

น าท่านเดินทางสู ่วดัรอ่งเสือเตน้ มีความโดดเดน่ดว้ย พระอโุบสถโทนสีฟ้าท่ีถกูสรา้งขึน้อย่าง 

สวยงาม มีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ถือเป็นวัดเดน่แห่งใหมข่องจงัหวัดเชียงราย 

ดา้นหนา้ทางขึ้นพระอโุบสถมีงานปูนป้ันรปูพญานาคคู่ตวัใหญ่ศิลปะไทยประยกุต ์นอกจากนีง้านปูน

ป้ันโดยรอบพระอโุบสถ ก็ท าไดอ้ย่างสวยงามในผลงานระดบัพรีเมี่ยม ท าใหว้ัดร่องเสือเตน้แห่งนีม้ี

นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมความงดงามกนัเป็นจ านวนมาก ศิลปะที่ใชก้อ่สรา้งวัดร่องเสือเตน้

เรียกว่าเป็นศิลปะประยกุต ์ซ่ึง "สลา่นก" ชา่งผูด้  าเนนิการสรา้ง ไดศึ้กษาร า่เรียนมาตัง้แตอ่ยู่กบั

อาจารยเ์ฉลิมชยั และเคยเขา้ไปท างานท่ีวัดร่องขุน่ โดยจะสงัเกตเห็นไดจ้ากลวดลายตา่งๆ ท่ีพลิ้วไหว



 

 

 

 

 

นัน้ ลว้นแตเ่รียนรูม้าจากผลงานของอาจารย ์แตข่องอาจารยเ์ฉลิมชยัจะใชโ้ทนสีขาวและมีการใช ้

กระจก แตข่องสลา่นกดดัแปลงมาเป็นการใชโ้ทนสีฟ้าแทน เพื่อใหเ้ป็นเอกลกัษณข์องตนเอง  

  น าท่านเดินทางสู ่วดัพระแกว้ เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนดิสามญั เป็นวัดทอ่งเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 

มากท่ีสดุแห่งหนึง่ของตวัเมืองเชียงราย เชียงรายแห่งนี ้เป็นสถานท่ีท่ีถกูคน้พบพระหยก หรือองค ์

พระแกว้มรกต พระพทุธรปูศักดิ์สิทธ์ิท่ีมีชื่อเสียงเล่ืองลือถึงพทุธลกัษณะอนังดงาม โดยตามประวัต ิ

กลา่วไวว่้า ในรชัสมยัของพญาสามฝัง่แกน กษตัริยแ์ห่งราชวงศม์งัราย ไดเ้กิดเหตกุารณส์ายฟ้าฟาด 

ผา่ลงมาท่ีเจดียร์า้งองคห์นึ่งกลางเมืองเชียงราย เมื่อเจดียแ์ตกรา้วท าใหพ้บองคพ์ระพทุธรปูปูนป้ัน 

อยู่ภายใน ตอ่มาเปลือกปูนกะเทาะออก ไดส้งัเกตเห็นหยกเขยีวอยู่ภายใน เมื่อกระเกาะปูนออกจนหมด  

ท าใหค้น้พบองคพ์ระพทุธรปูหยก ซ่ึงเรียกนามตอ่กนัมาว่า “พระแกว้มรกต” จากนัน้ไดเ้กิด

เหตกุารณเ์คลื่อนยา้ยและช่วงชิงกนัตา่งๆ นานาเร่ืองราวมากมาย จนสดุทา้ยไดม้าประดิษฐานอยู่ท่ี

วัดพระศรีรตัน ศาสดาราม หรือวัดพระแกว้ กรงุเทพมหานครจวบจนกระทัง่ปัจจบุนั จดุเดน่ของวัด

พระแกว้คือการไดเ้ย่ียมชม "โฮง หลวงแสงแกว้" มีลกัษณะเป็นอาคารทรงลา้นนาประยกุต ์ภายในเป็น

พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงพระพทุธรปูส าคญั เช่น พระ พทุธสิหิงคจ์ าลอง รวมทัง้ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกบั

พระพทุธศาสนาในรปูแบบท่ีทนัสมยั นบัเป็นจดุท่ีนา่สนใจและตอ้งพลาดโดยเด็ดขาด เพราะท่ีนีไ่ด ้

รวบรวมของส าคญั ของล า้คา่ และของโบราณทางพทุธศาสนาลา้นนาเอาไวม้ากมาย น าท่านเดิน

ทางเขา้สูท่ี่พกั  M Resident & Hotel หรือเทียบเท่า 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร  (ม้ือท่ี 4) 

  น าท่านเดินทางกลบัสูท่ี่พกัจากนัน้พกัผอ่นตามอธัยาศัย ... 

***ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายร าลึก จะมีทกุวันเสาร ์บริเวณถนนธนาลยัสดุสาย 

ใจกลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินท่ีนีถื่อว่าคึกคกัสดุๆ เพราะเต็มไปดว้ยสินคา้แฮนดเ์มด มีของ

ตกแตง่บา้นของพ้ืนเมือง ของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด และไฮไลทข์องท่ีนีไ่มเ่หมือนใคร คือ 

จะมีลานไวส้ าหรบัใหน้กัท่องเท่ียวมาเตน้ร าวงกนั ซ่ึงเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก ่มาเตน้ ดแูลว้ชวนใหน้กึ

ถึงวันวานเสียจริง เปิดตัง้แตเ่วลา 16.00 น.-24.00น (เฉพาะวันเสาร)์ 

 

วนัท่ีสาม 

สามเหลี่ยมทองค า–จินลกัษณ ์มิราเคิล ออฟ สา–ตลาดแม่สาย–ไรบ่ญุรอด–วดัรอ่งข ุ่น  

(งาน Light Fest 22 พ.ย.-22 ธ.ค. 62) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 5) 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู ่สามเหลีย่มทองค า เป็นพ้ืนท่ีรอยตอ่ระหว่างสามประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศไทย 

(จงัหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแกว้) และพมา่ (ทา่ขีเ้หล็ก, รฐัฉาน) มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีสามเหลี่ยม

บรรจบกนั โดยมีแมน่ า้โขงตดัผา่นชายแดนไทยและลาว นบัเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคญัแห่งหนึง่ของ

ภมูิภาค นอกจากนีส้ามเหลี่ยมทองค ายังมีทิวทศันท่ี์สวย โดยเฉพาะยามเชา้ท่ีดวงอาทิตยข์ึน้

ท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองค าเป็นท่ีร ูจ้กัในฐานะเป็นแหลง่ท่องเท่ียว เมืองชายแดน แต่

ในปัจจบุนัมีความส าคญัในทางเศรษฐกิจมากขึน้ เนือ่งจากเป็นแหลง่ขนถ่ายสินคา้ท่ีส าคญัอีกแห่ง

หนึง่ของไทย หลงัจากพาชมหมูบ่า้นกระดาษสา หมู่บา้นปางหา้ หมูบ่า้นท่องเท่ียวเหนอืสดุของ
ประเทศไทย มีโฮมสเตยแ์ละกิจกรรมดีๆมากมายทัง้การท าขนมพ้ืนบา้น ท าผลิตภณัฑจ์ากกระดาษสา 

เรียนรูเ้ร่ืองราวของกระดาษสาไดท่ี้นีเ่ลย เราสามารถท า Workshop กระดาษสาผลงานหนึง่เดียวใน

โลกของเรากนัไดอี้กตา่งหาก พาทา่นเดินทางตอ่มายงัที่ ตลาดแม่สาย แมส่าย-ท่าขีเ้หล็ก ตลาด

ชายแดนไทย-พมา่ จ าหนา่ยสินคา้นานาชนดิ ประเภทอญัมณี พลอยสี ทบัทิม หยก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

เสื้อผา้แฟชัน่ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า เสื้อกนัหนาว  อาหารทะเลแหง้ เหลา้ 



 

 

 

 

 

บหุร่ี ของเลน่เด็ก ผา้ห่ม ของใช ้ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตัง้แตห่ลกัสิบถึงหลกัพนั สว่นใหญ่เป็น

สินคา้จากประเทศจีน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6)  

บ่าย  น าท่านเดินทางไปยงั ไรบ่ญุรอด ชมแปลงปลกูพืชหลากหลายชนดิตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน  

ทัง้ ไมผ้ล อาทิ พทุรา มะเฟือง สตอเบอรร่ี์ มะเขอืเทศ ลิ้นจ่ี ล าไย มะมว่ง กระทอ้น พืชสวนมีชาพนัธุอ์ ู่

หลง มะนาว หมอ่น สว่นพื้นท่ีราบจะปลกูพืชไร่ท่ีมีชื่อเสียง เชน่ ขา้วบารเ์ลย ์และขา้ว และพืชผกั เชน่ 

บร็อกโคลี่ ฟารม์เห็ดหอม และการท าฟารม์ปศสุตัว ์เลี้ยงวัวนม เป็นตน้รวมทัง้แปลงเกษตร

ผสมผสาน และพ้ืนท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ อิสระเก็บภาพประทบัใจ ณ จดุตา่งๆ (รวมค่านั่ง

รถรางท่ีทางไร่บุญรอดจัดไวบ้ริการโดยรถรางจะจอดเป็นจุดๆ พรอ้มเจา้หนา้ท่ีของทางไร่

บุญรอดอธิบายขอ้มลู) น าท่านไปชมความงามของ วดัรอ่งข ุ่น วัดท่ีมีความสวยงามโดดเดน่ สรา้ง

โดย จินตนาการของ อาจารย ์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน ์ศิลปินชื่อดงั จดัเป็นงานพทุธศิลป์ท่ีย่ิงใหญ่ 

และงดงาม มากแห่งหนึง่ ใหท้่านไดส้กัการะพระพทุธรปูภายใน พระอโุบสถ พรอ้มชมงาน  “วดัรอ่ง

ข ุ่น Light Fest ปฐมบท” ความมหศัจรรยง์ดงามและย่ิงใหญ่เพ่ือศักดิ์ศรีของชาต ิซ่ึงจะจดัขึน้

ระหว่างวันท่ี 22 พฤศจิกายน - 22 ธนัวาคม 2562 โดยจะสรา้งปรากฏการณค์วามมหศัจรรยส์าด

แสงสอ่งเหนอืนา่นฟ้า ณ วดัร่องขุน่ ในยามค า่คืนเป็นครัง้แรก เต็มอ่ิมครบทกุอรรถรสกบัการแสดง 

โดยพ้ืนท่ีจดัแสดงมีทัง้หมด 6 โซน คือ ปากพญามาร-ขมุนรก / อโุบสถ / บ่อน า้อธิษฐานจิต / หอ

ระฆงั-ตน้โพธ์ิแห่งการตรสัร ู ้/ เมร ุ/ หอพระพิฆเนศ (รวมค่าเขา้ชมงาน และท่ีนัง่ Normal Seat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั ณ บรเิวณสถานท่ีจดังาน 

สมควรแกเ่วลาเชิญท่านเดินทางกลบัที่พกั M Resident & Hotel หรือเทียบเท่า  

https://travel.kapook.com/view211352.html
https://travel.kapook.com/view211352.html


 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ 

วดัแสงแกว้โพธิญาณ–วดัพระธาตแุม่เจดีย–์เชียงใหม–่พระธาตดุอยค า–ทานขนัโตก  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 7) หลงัอาหาร เก็บสมัภาระ เช็คเอา้ท ์

08.00 น. น าท่านเดินทางสู ่วดัแสงแกว้โพธิญาณ พทุธสถานท่ีส าคญัแห่งยคุท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นดินแดนลา้นนา

แห่งนี ้เป็นศนูยร์วมจิตใจชาวบา้นป่าตงึและพทุธศาสนกิชนผูเ้ลื่อมใสศรทัธาในพระพทุธศาสนาตัง้แต่

บดันัน้จวบจนปัจจบุนั ความหมายของชื่อ วัดแสงแกว้โพธิญาณค าว่า “แสงแกว้” หมายถึงแสงอนั

สว่างไสวราวกบัดวงแกว้ที่เปลง่ประกายออกจากดอกบวั และสญัลกัษณด์อกบวัที่พบในนมิิตก็อปุมา

ไดด้ัง่ “พระโพธิญาณ” อนัเป็นความรูแ้จง้สงูสดุ น าท่านเดินทางสู ่วดัพระธาตแุม่เจดีย ์สกัการะ

พระธาต ุชม “พิพิธภณัฑพ์ระ” ตัง้อยู่บนยอดดอย แมเ่จดีย ์เป็นวัดเกา่แกโ่บราณของอ าเภอเวียงป่า

เป้า เคยถกูปลอ่ยท้ิงรา้งเป็นเวลานานกว่า 974 ปี โดยสืบทราบว่าวัดแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 

1583 โดยพระเจา้อโนมารธามงัชอ่ กษตัริยพ์มา่ ตอ่มาจึงมีพระสงฆพ์ านกั และไดข้อพระราชทานวิ

สงูคามสีมา จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2531 ทางคณะสงฆพ์รอ้มคณะกรรมการโดยมีพระไพบลูย ์พฒันาภิ

รกัษ ์ไดน้ าพระสงฆส์ามเณร และญาตโิยมร่วมกบับรูณะ ปฏิสงัขรณซ่์อมแซมองคพ์ระเจดียใ์หอ้ยู่ใน

สภาพท่ีมัน่คง และไดร้บัพระราชทานพระบรมสารีริกธาตจุากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และ

สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรินายก จึงไดส้รา้งพระเจดียข์ึน้อีกเพ่ิมหนึง่องคเ์พิ่มบรรจอุงค์

พระธาต ุวัดพระธาตแุมเ่จดีย ์มีจดุเดน่เป็น “พิพิธภณัฑพ์ระ” ท่ีไดร้บัการจดัสรา้งโดยท่านเจา้

อาวาส เพ่ือรวบรวมพระเคร่ือง พระบชูาหลากหลายรุ่น และวัตถโุบราณตา่งๆ ท่ีขดุไดจ้ากกรวุัด

นอ้ยซ่ึงเป็นวัดรา้ง อีกสว่นหนึง่เป็นของสะสมของท่านพระครแูละญาตโิยมน ามาบริจาค เพ่ือเก็บ

รกัษาไวใ้หอ้นชุนคนรุ่นหลงัไดศึ้กษาตอ่ไป น าท่านเดินทางสู ่ตวัเมืองเชียงใหม่ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 8) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่วดัพระธาตดุอยค า ขอพรพระทนัใจ ชมวิวเมืองเชียงใหม่ 

  ซ่ึงเป็นวัดท่ีมีความส าคญัอีกวัดหนึง่ใน จงัหวัดเชียงใหม ่อายเุกา่แกก่ว่า 1,300 ปี ตัง้อยู่บริเวณ 

  ดอยค า ดา้นหลงัอทุยานหลวงราชพฤกษ ์ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตดุอย 

ค ายงัมีลานชมวิว ท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศันร์อบเมืองเชียงใหม ่ท่ีสวยงามดัง่สวรรคบ์นดินไดอี้ก

จดุหนึง่ นอกจากท่ีลานชมวิววัดพระธาตดุอยสเุทพราชวรวิหาร และนอกจากนีย้ามค า่คืนเมื่อมองขึน้

ไปบนพระธาตดุอยค าจะเห็นองคพ์ระธาตเุหลืองอร่ามสว่างไสว งดงามย่ิงนกั 

16.00 น. น าท่านเช็คอินเขา้สู่ ท่ีพกั Holiday Garden Hotel หรือเทียบเท่า เก็บสมัภาระ อิสระพกัผอ่นตาม

อธัยาศัย  

เยน็  บริการอาหารค ่า แบบขนัโตก (ม้ือท่ี 9) 

น าท่านเดินทางกลบัที่พกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

***เชียงใหม่ไนทบ์าซาร ์ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงของเชียงใหมแ่ละมีมานานหลายปี

แลว้ ท่ีนีม่ีขายสินคา้หลากหลายตลอดสองขา้งทาง เชน่ สินคา้พ้ืนเมือง เสื้อผา้ เคร่ืองเงนิ ภาพวาด 

รองเทา้ ผา้ กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึก สว่นของกินมีรา้นอาหารนานาชาตมิากมาย มีศนูยอ์าหาร 

มีลานเบียร ์มีลานงานแสดง มีบริการนวด สปา เป็นตน้ เปิดตัง้แตเ่วลา 17.00 น.-24.00น (เปิดทกุ

วัน) 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ 

วดัสนัป่ายางหลวง–วดัพระธาตหุรภิญุชยั–กาดท ุ่งเกวียน–กรงุเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี 10) หลงัอาหาร เก็บสมัภาระพรอ้มเช็คเอา้ท ์ 

08.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั วดัสนัป่ายางหลวง เป็นวัดท่ีตดิ 1 ใน 5 วัดท่ีสวยท่ีสดุในประเทศไทย ภายใน

วัดมีการแกะสลกัลวดลายปูนป้ันไวอ้ย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขยีว มีการแกะสลกั

ละลายปูนป้ันท่ีสรา้งไวใ้นพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามย่ิงแมก้ระทัง่มมุหนา้จัว่ เชิง

เพดานหลงัคาดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ ดา้นหลงั รวมทัง้เสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลกัลงรกัปิดทอง

ไว ้แมถึ้งบา้นประต-ูหนา้ตา่ง ทกุบาน วิหารพระโขงเขยีว  สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นท่ี

ประดิษฐานพระหยกเขยีวซ่ึงน ามาจากแมน่ า้โขง พระนามเต็มของ พระเขยีว คือ พระพทุธอญัญรตัน 

มหานทีศรีหริภญุชยั ซ่ึงเหมือนพระพทุธศีศากยโคดม องคปั์จจบุนั และมีพระพทุธรปูองคใ์หญ่ 

ดา้นลา่งพระโขงเขยีว คือ พระพทุธเมตไตรจ าลองมาจากพทุธคยาตอนที่พระพทุธเจา้โคตรมะบรรลุ

ธรรมเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ น าท่านเดินทางไป วดัพระธาตหุรภิญุชยัมหาวิหาร สกัการะพระ

ธาตปุระจ าปีเกิดของคนเกิดปีระกา เป็นปูชนยีสถานส าคญัในภาคเหนอืส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีอยู่ค ูเ่มืองล าพนู

มาอย่างยาวนา ตัง้อดีตนบัเวลามากกว่าพนัปี  ตัง้อยู่ใจกลางเมืองล าพนู ห่างจากศาลากลางจงัหวัด

ประมาณ 150 เมตร มีถนนลอ้มรอบสี่ดา้น คือ ถนนอฏัฐารสทางทิศเหนอื ถนนชยัมงคลทางทิศใต ้

ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวนัออก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 11) 

น าท่านออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ ระหว่างทางแวะซ้ือของฝาก ณ กาดท ุ่งเกวียน อิสระอาหารเยน็  

22.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่าน  

เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิาร

หรอืยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

21-25 พฤศจิกายน 2562 9,688.- 1,800.- 

22-26 พฤศจิกายน 2562 9,688.- 1,800.- 

28 พฤศจิกายน-02 ธนัวาคม 2562 9,688.- 1,800.- 

29 พฤศจิกายน-03 ธนัวาคม 2562 9,688.- 1,800.- 

04-08 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 5 วันพอ่แห่งชาต)ิ 
9,988.- 1,800.- 

06-10 ธนัวาคม 2562 

(วันที่ 10 วันรฐัธรรมนญู) 
9,988.- 1,800.- 

13-17 ธนัวาคม 2562 9,688.- 1,800.- 

20-24 ธนัวาคม 2562 9,688.- 1,800.- 



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ จ านวน 11 ม้ือ 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 



 

 

 

 

 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

3. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 30 วันตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 30 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทาง

ไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี

สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของ

ตวัผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือ

ว่าท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 
 

 

 

 

 

 


