
 

 

รหัสทัวร B2B2000750 
ทัวรพะเยา นาน แพร เวียนเทียนกลางนํ้า...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก 4 วัน 2 คืน 
เดินทางโดยรถตูหรือรถบัสปรับอากาศ - พักโรงแรม จังหวัดพะเยา 1 คืน และจังหวัดนาน 1 คืน 
ตักบาตรขาวเหนียว – ชมกวานพะเยา – นมัสการพระเจาตนหลวงวัดศรีโคมคํา – วัดอนาลโย 
รวมพิ ธี เวี ยน เที ยนกลางนํ้ าป ระเพณี หนึ่ ง เดี ยวในโลก  – นมั สการพระธาตุ แช แห ง 
พระธาตุประจําปเกิดปเถาะ – วัดภูมินทร – วัดชางคํ้า – ชมจิตรกรรมปูนปم�นของวัดศรีพันตน 
ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหารวัดหนองบัว – นมัสการวัดพระธาตุชอแฮ 
พระอารามหลวงพระธาตุประจําปเกิดของผูท่ีเกิดปขาล  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เดินทาง  
07-10 กุมภาพันธ 2563  (วันมาฆบูชา)  6,900.- 
05-08 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) 6,900.- 
04-07 กรกฎาคม 2563  (วันอาฬาหบูชา) 6,900.- 

 
วันแรกของการเดินทาง 
กรุงเทพฯ - พะเยา 
20.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนน

วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาที่มัคคุเทศก ให
การตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดพะเยา โดยรถตูปรับอากาศ 9 ท่ีนั่ง   
บริการอาหารวาง(1) บนรถจากนั้นเชิญทานพักผอนบนรถตามอิสระ 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สองของการเดินทาง 
พะเยา – ตักบาตรขาวเหนียว – วัดอนาลโย – วัดศรีโคมคํา – พระธาตุจอมทอง 
- พอขุนงําเมือง - รวมพิธีเวียนเทียนกลางนํ้า 
06.00 น. รุงอรุณที ่จังหวัดพะเยา นําทานเขาสูท่ีพัก ทําธุระสวนตัว  
06.30 น. นํ าท านรวมกับพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา รวมทั้ งพระภิกษุ สงฆ  ทํ าบุญ  

ตักบาตรขาวเหนียว ถวายเปนพุทธบูชา วันวิสาขบูชา ซึ่งเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวพะเยายึดถือปฏิบัติกันมา *กรุณาเตรียมอาหารแหง
เพ่ือไปรวมใสบาตร 

เชา บริการอาหารเชา(2) ที่หองอาหาร 
09.00 น. นําทานขึ้นสู วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางตางๆ และชม

สถาปตยกรรมท่ีแปลกตา สักการะวิหารพระเจาทันใจ และชม พุทธคยาเจดียจําลอง 
สถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจา นมัสการองคเจาแมกวนอิมหยกขาว และชมวิหาร 
พระแกวบุษราคัมและพระพุทธรูปทองคํา และสามารถชมวิวทัศนียภาพตัวเมือง
พะเยาและกวานพะเยาไดอยางสวยงาม  

11.00 น. นําทานเขาชม วัดศรีอุโมงคคํา วัดเกาแกอีกแหงที่มีความสําคัญของพะเยา นําทาน
สักการะ พระเจาลานตื้อ หรือชื่อเปนทางการวา “หลวงพองามเมืองเรืองฤทธิ์” 
พระพุทธรูปคูบานคูเมืองพะเยาที่มีความสําคัญ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่รานอาหาร 
13.00 น. เดินทางสู  วัดศรีโคมคํา ใหทานไดกราบสักการะ พระเจาตนหลวง ซึ่งเปน

พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองคใหญที่สุดในลานนาไทยและเปนพระพุทธรูป
คูบานคูเมืองชาวลานนาแตโบราณ รวมท้ังเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของพะเยา 

14.00 น. นําทานสู วัดพระธาตุจอมทอง วัดที่ตั้งอยูบนเนินเขาเล็กๆ นําทานสักการะ พระธาตุ
จอมทอง เพื่อความเปนสิริมงคล ถือไดวาเปนโบราณสถานที่สําคัญของพะเยาอีก
แหงหนึ่ง ที่พอขนุงําเมือง ไดทรงบูรณะ วัด 
พระธาตุจอมทองแหงนี้ในสมัยของพระองค 

14.30 น. นําทานสักการะ อนุสาวรียพอขุนงําเมือง กษัตริยลําดับที่ 9 ที่ปกครองเมืองภูกาม
ยาว ที่เจริญรุงเรืองในสมัยของพระองค พระสหายรวมนํ้าสาบานของพอขุน
รามคําแหง และพอขุนเม็งราย ใหทานไดกราบสักการะขอพร จากนั้นใหทานไดเดิน
ชมวิวทิวทัศนของกวานพะเยาตามอิสระ ถายรูปกับรูปปم�นพญานาคที ่
ตั้งอยูริมกวานพะเยา 

15.00 น. เขาสูที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย หรือเทียบเทา ใหทานไดพักผอนและเปลี่ยน
เครื่องแตงกายเปนชุดขาวเพื่อเขารวมงาน “เวียนเทียนกลางนํ้า” หนึ่งเดียวในโลก 



 

 

ของจังหวัดพะเยา 
16.00 น. นําทานสู ทาเรือบริเวณริมกวานพะเยา นําทานรวมงานพิธีการของทางจังหวัด โดย

ผูวาราชการจังหวัดและตัวแทนหนวยราชการ ซึ่งถือวาเปนประเพณีที่สําคัญของ
จังหวัดพะเยา “เวียนเทียนกลางนํ้า หนึ่งเดียวในโลก”  ที่ไมมีที่ใดเหมือน โดยจะจัด
ขึ้นปละ 3 ครั้งเทานั้น 

17.30 น. นําทานลงเรือ โดยมีชาวบานพายเรือสู วัดติโลกอาราม วัดเกาแกทีมีอายุกวา 400 
ป ท่ีตั้งอยูกลางกวานพะเยา เพ่ือรวมพิธีการเวียนเทียนกลางนํ้า โดยเรือจะพายรอบ
วัด และมีการสวดมนตในพิธี กวานพะเยาในยามนี้จะงดงามดวยแสงประทีป
ทามกลางสีสัน ของทองฟ�าและผืนนํ้ากวางใหญในวันพระจันทรเต็มดวง เปนอีก
ภาพหนึ่งที่นาประทับใจไมเหมือนใครในโลก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า(4) ที่รานอาหาร แลวกลับเขาสูท่ีพัก พักผอนยามคํ่าคืน 
ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย หรือเทียบเทา 

 
วันที่สามของการเดินทาง 
พะเยา – นาน – พิพิธภัณฑสถานแหงชาตนิาน – วัดภูมินทร – วัดชางคํ้า - วัดหนองบัว 
เชา รุงอรุณยามเชา รับประทานอาหารเชา(5) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. อําลา จังหวัดพะเยา นําทานเดินทางสู จังหวัดนาน  
10.30 น. เดินทางถึง จังหวัดนาน นําทานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน ซึ่งเดิมเปนที่

ประทับของเจาเมืองนาน ในพิพิธภัณฑนี้ มี “งาชางดํา” นํามาจากเชียงตุง เปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของจังหวัดนาน จากนั้นนมัสการวัดดังตางๆ ทั่วเมืองนานซึ่ง
มีเอกลักษณแตกตางกันออกไป อันไดแก วัดภูมินทร จุดเดนของวัดนี้คือเปนวัดที่
สรางทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคลายตั้งอยูบนหลังพญานาค 2 ตัว 
อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร   วัดชางคํ้า  เปน
วัดหลวงในเขตนครนาน สําหรับเจาผูครองนครใชเปนสถานที่ประกอบพิธีสําคัญ
ทางพุทธศาสนาและพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกคนพบ
ภายในวัด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่รานอาหาร  หลังอาหารนําทานเดินทางสู อ.ทาวังผา 
14.00 น. นําทานสู วัดหนองบัว บานหนองบัว อ.ทาวังผา เปนวัดเกาแกของหมูบาน จากคํา

บอกเลาของผูเฒาผูแกในหมูบานทําใหสันนิษฐานไดวาวัดไทลื้อแหงนี้สรางราวพ.ศ. 
2405 ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร นําทานชม ชุมชนไทลื้อ ซึ่งอพยพ
มาจากสิบสองปนนา เลือกซื้อผาทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง  จากนั้นนําทานเดินทาง
กลับตัวเมือง จ.นาน 



 

 

17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมเทวราช นาน ที่พักในตัวเมืองนาน เชิญทานพักผอนตาม
อิสระ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า(7) ที่รานอาหาร 
19.30 น. หลังอาหาร หากวันเดินทางตรงกับวัน เสาร-อาทิตย นําทานเดินเที่ยว ถนนคนเดิน

นาน เพลิดเพลินกับการจับจายสินคาพื้นเมืองและอาหารการกินพื้นเมือง ใน
บรรยากาศยามคํ่าคืน ไดตามอิสระ 

ที่พัก โรงแรมเทวราช นาน หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง 
วัดพระธาตุแชแหง – นาน – แพร – วัดพระธาตุชอแฮ – นครสวรรค - กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา(8) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.30 น. นําทานเขาสู วัดพระธาตุแชแหง นําทานกราบสักการะ องคพระธาตุ ที่ชาวลานนา

เชื่อวาเปนพระธาตุประจําปเถาะ หรือปกระตาย มีอายุราว 600 ป ทางขึ้นสูองค
พระธาตุดานหนา เปนตัวพญานาค หนาบันไดเหนือประตูทางเขาพระวิหารเปนปูน
ปم�นลายนาคเกี้ยว ถือเปนเอกลักษณของศิลปกรรมเมืองนาน 

09.30 น. นําทานเดินทางสู จ.แพร หลังจากนั้นนมัสการ วัดพระธาตุชอแฮ พระอาราม
หลวง จ.แพร  อยูหางจากตัวเมืองแพรประมาณ 8 กิโลเมตร  ในบริเวณวัด 
ประดิษฐานพระธาตุชอแฮ ซ่ึงเปนหนึ่งในพระธาตุประจําปเกิดสิบสองราศี คือ พระ
ธาตุประจําปเกิดของผูที่เกิดปขาล (ปเสือ)  องคพระธาตุมีลักษณะเปนเจดียทรง
แปดเหลี่ยม ยอมุมไมสิบสองบุดวยทองดอกบวบ สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกวาง
ดานละ 11 เมตร ศิลปะแบบเชียงแสน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร   
13.00 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ใหทานพักผอนตามอิสระบนรถ ระหวางทางแวะ

เขาหองนํ้าท่ีปم�มนํ้ามันเพื่อความสะดวก และเลือกซื้อของฝากที่ นครสวรรค 
คํ่า บริการอาหารเย็น(10) ที่รานอาหาร จ.นครสวรรค   
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคาทาน
ละ (พัก

หองละ 2-
3 ทาน) 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 1 

ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
2 ทาน (มี
เตียงเสริม) 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน (ไม
มีเตียง
เสริม) 

ผูใหญ 
พักหอง
เดี่ยว 

(เพ่ิมทาน
ละ) 

07-10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 5,900.- 1,300.- 

05-08 พฤษภาคม 2563 
(วันวิสาขบูชา) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 5,900.- 1,300.- 

04-07 กรกฎาคม 2563 
(วันอาฬาหบูชา) 

6,900.- 6,900.- 6,900.- 5,900.- 1,300.- 

หมายเหต ุ  เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  
 

สิ่งที่ควรนําติดตวั 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานทีท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 



 

 

   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
9.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตวั) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ), คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน          
 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทัง้หมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว  
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติ เหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทานละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 
 
 

 


