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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงราย 

  

2  เชยีงราย – จดุชมววิ ชมทะเลหมอกภชูีฟ้้า+ภชูีเ้ดอืน+ภชูีด้าว – ดอยผาต ัง้ - วดัรอ่งขุน่  

สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) – วดัหว้ยปลาก ัง้ - วดัรอ่งเสอืเตน้ 

พกัเชยีงราย                                                                        อาหาร เชา้ / เทีย่ง /เย็น  

3 ไรช่าฉุยฟง – ดอยตงุ – ดอยชา้งมบู – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู – บา้นผาฮี ้- ดอยผาหม ี 

ถ า้หลวง วนอทุยานขนุน า้นางนอน – แมส่าย – เมอืงเชยีงราย  

พกัเชยีงราย                                                                          อาหาร เชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 เชยีงราย – วดัแสงแกว้โพธญิาณ – พะเยา – กวา๊นพะเยา – วดัศรโีคมค า - กรงุเทพฯ 

                                                                                           อาหาร เชา้ / เทีย่ง/--- 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 



 

 

วนัแรก         พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสู ่จ.เชยีงราย  

                   

18.30 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยั

ชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเชยีงราย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11ชั่วโมง) 

อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง         เชยีงราย – จดุชมววิ ชมทะเลหมอกภชูีฟ้้า+ภชูีเ้ดอืน+ภชูีด้าว – ดอยผาต ัง้ - วดัรอ่งขุน่ –  

                      สงิหป์ารค์ (น ัง่รถรางชมฟารม์) – วดัหว้ยปลาก ัง้ – วดัรอ่งเสอืเตน้ 

                                                                                                                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น  

เชา้ เดนิทางถงึ เชยีงราย ใหท้า่นธรุะสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ย 

   รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าท่านเปลี่ยนรถทอ้งถิน่ เดินทางขึ้นสู่ ภูชีฟ้้า 

เดินทางสู่ จุดชมววิทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ทะเล

หมอกสุด อลังการคลอภูขาทีส่วยงาม (ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ) ชมเอกลักษณ์ทางธรรมชาต ิเป็น

ลักษณะภูเขาทีช่ ีไ้ปบนฟ้า เป็นยอดเขาสงูทีส่ดุใน

เทือกเขาดอยผาหม่น ตดิชายแดนไทย-ลาว อยู่

ในพื้นทีเ่ขตอ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย ตัง้อยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาต ิมเีอกลักษณ์ทางธรรมชาติ

ดว้ยลักษณะหนา้ผาปลายยอดแหลมเป็นแนว ยาว 

ทีช่ ีไ้ปบนฟ้าทางฝ่ังประเทศลาว จงึเป็นทีม่าของ

ชือ่เรยีกวา่ "ภชูีฟ้้า"  

 ชว่งฤดหูนาวนัน้ นักท่องเทีย่วจะหนาแน่นพรอ้มใจเดนิทางเขา้มาสมัผัสความหนาว ชมทะเลหมอกยาม 

และชมคความงามของดอกไมท้ี่สวยงาม ช่วงเดือนธันวาคม ถงึ มกราคม เสน้ทางขึน้ภูชีฟ้้าจะมตีน้

ซากรุะหรอืตน้นางพญาเสอืโคร่ง ทีบ่านชมพูสวยงาม และมดีอกชงโคป่าสขีาวทีอ่อกดอกบานไปทั่วทัง้

บรเิวณในชว่งก.พ. หรอืบานถงึม.ีค.ทัง้น้ีการบานของดอกไมข้ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ จากนัน้เดนิทางสู ่ภู

ชีเ้ดอืน เป็นเทอืกเขาชายแดนไทย-ลาว ตัง้อยู่ทีบ่า้นร่มฟ้าหลวง ม.12 ภูนอ้งแฝดทีส่ามของทัง้ภชูีฟ้้า

และภูชีด้าว ส าหรับชืน่ชมทะเลหมอกสวย ๆ สัมผัสอากาศหนาวเย็น และจุดชมววิ 360 องศา อกีทัง้ยัง

เป็นจุดเห็นพระอาทติยข์ึน้และตกดนิไดอ้ย่างงดงาม  ภูชีเ้ดอืน มคีวามสงูประมาณ 1,800 เมตร ซึง่สงู

กว่าทัง้ภูชีฟ้้าและดอยผาตัง้ ชมววิทะเลหมอกทีค่ลอเคลยีตามเทอืกเขาทีเ่รยีงรายสลับซับซอ้นในยาม

เชา้ และดว้ยความสงูของภชูีเ้ดอืน ทีส่งูกว่ายอดภเูขาลูกอืน่ท าใหส้ามารถมองเห็นยอดภูชีฟ้้า ผาตัง้ ภู

ชีด้าว ไดพ้รอ้มกันทัง้ 3 ลกูเลยทเีดยีว มุง่หนา้สู ่ดอยผาต ัง้ เป็นยอดดอยอยูใ่นเทอืกเขาหลวงพระบาง 

มีระดับความสูงราว 1,800 เมตร ซึง่เป็นจุดแบ่งอาณาเขตระหว่าง ไทย – ลาว บนยอดดอยสามารถ

มองเห็นแมน่ ้าโขง และววิสองฝ่ัง ไทย – ลาว  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

10-13 ธนัวาคม 63 4,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

30 ธนัวาคม-2 มกราคม 64 5,888 1,500 36  

31 ธนัวาคม-3 มกราคม 64 5,888 1,500 36  

21-24 มกราคม 64 4,888 1,500 36  

25-28 กมุภาพนัธ ์64 4,888 1,500 36  

11-14 มนีาคม 64 4,888 1,500 36  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัร่องขุน่ ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลมิ ชัยโฆษิตพพัิฒน์ เมือ่พ.ศ.2540 โดย

จติรกรชาวเชยีงราย ผูเ้ป็นศลิปินแห่งชาตสิาขาทัศนศลิป์ (จติรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึง่อยู่ในสภาพ

ค่อนขา้งเสือ่มโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศลิปะเต็มไปดว้ย

ลวดลายออ่นชอ้ยประณีตดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยีย่มชมวัดน้ีอยา่งคับคัง่ตลอดปี อโุบสถของวัดร่องขุน่

มสีขีาวบรสิทุธิส์ะอาดซึง่ไดก้ลายเป็นเอกลักษณ์เป็นทีจ่ดจ าของนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตซิึง่พากันเรยีก

วัดร่องขุน่ว่าวัดขาว (Thailand White Temple) ประดับประดาดว้ยชอ่ฟ้าใบระกาอย่างวจิติรอลังการตาม

ดว้ยลวดลายอ่อนชอ้ยอืน่ ๆ อกีมากมายเป็นเชงิชัน้ลดหลั่นกันลงมาหนา้บันประดับดว้ยพญานาคและตดิ

กระจกระยบิระยับโดยความตัง้ใจของผูส้รา้งนั้นตอ้งการสือ่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายใน

อโุบสถมภีาพจติรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลังพระประธานซึง่เป็นภาพทีใ่หญง่ดงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ไร่บุญรอด หรอื สงิหป์ารค์ เชยีงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรที่

สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟารม์ทัวร ์ภายในไร่มกีารปลกูพชืหลายชนดิตามความเหมาะสมกับสภาพดนิ 

อาท ิไร่ชาอูห่ลง รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไมป้ระดับปลกูเปลีย่นหมนุเวยีนทัง้ปี เนนิเขา

ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละกจิกรรมต่างๆใหนั้กท่องเทีย่วไดม้าเยีย่มชม น าท่านน่ังรถรางชมฟารม์ (ค่าทัวร์

รวมค่ารถรางแลว้) มจีุดแวะทัง้หมด 4 จุด ไดแ้ก ่จุดชมทุ่งดอกคอสมอส, จุดใหอ้าหารยรีาฟและมา้ลาย 

(ค่าบรกิารผูใ้หญ่ 100 บาท/เด็กความสงูไม่เกนิ 110 ซม. 50 บาท),จุดศูนยก์ฬีาและสันทนาการ หรือ

บา้นแดง จุดน้ี นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานและเล่นกจิกรรม zipline ได,้จุดชมววิไร่ชา 360 และ

รา้นอาหารภภูริมย ์จุดนี้สามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ชาทีก่วา้งใหญต่ลอดทาง นอกจากน้ี ภายในยัง

มรีา้นขายของทีร่ะลกึ  ของฝาก และมบีรเิวณทีน่ั่งพักผอ่นหรอืถา่ยรูปในหลายจุด อสิระถา่ยรูปบรรยากาศ

ตามอัธยาศัย 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหว้ยปลาก ัง้ มคีวามสวยงามไมแ่พว้ัดอืน่ๆในจังหวัดเชยีงราย ตัง้อยู่บนเขาและราย

ลอ้มดว้ยเนนิเขาและววิทีง่ดงาม จุดเดน่ของวัดน้ีคอื "พบโชคธรรมเจดยี"์ เจดยีส์งู 9 ชัน้ ทรงแหลมศลิปะ

จนีผสมลา้นนาสง่างามดว้ยทันไดท้ีม่มีังกรทอดยาวทัง้สองขา้งบันได ลอ้มรอบดว้ยเจดยีจ์ าลองขนาด 12 

ราศ ีภายในเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปและพระอรหันตต์่างๆ รวมถงึเจา้แม่กวนอมิแกะสลักจากไมจั้น

หอมองคใ์หญ ่แต่เดมิเคยเป็นวัดรา้งทีม่มีาแต่โบราณ ถูกบูรณะโดย พระอาจารยพ์บโชค ตสิสะวังโส จน

กลับมาเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเชยีงรายอกีครัง้ และมคีวามเชือ่กันวา่หากใครมาเยอืนจะรูส้กึเหมอืนได ้

ขึน้สวรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านสู่ วดัร่องเสือเต้น ชมพระวิหารหลังใหม่ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็น

ศลิปะประยุกตท์ี่เป็นเอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนี ้าเงนิฟ้า รูปแบบของศลิปะส่วนหนึ่งมีความคลา้ยกับ

ผลงานของ อ.เฉลมิชัย โฆษิตพพัิฒน์ และ อ.ถวัลย ์ดัชนีย์ สองศลิปินแห่งชาตชิือ่ดังชาวเชยีงรายที่

รังสรรคผ์ลงานอยู่ที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าออ้ดอนชัย และพพิธิภัณฑบ์า้นด า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชยีงราย 

รวมอยูด่ว้ย ผลงานดังกลา่วเป็นฝีมอืการรังสรรคข์อง นายพุทธา กาบแกว้ หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาว

เชยีงราย ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทัศนศลิป์ ปี พ.ศ.2554 

จุดดงึดูดนักท่องเทีย่วทีส่ดุคอื วหิารร่องเสอืเตน้ ตัววหิารไดถู้กสรา้งดว้ยศลิปะแนวศาสนาศลิป์ร่วมสมัย 

แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมของพระพุทธองค ์นอกจากตัววหิารแลว้ ภายในวัดยังเป็นทีป่ระดษิฐาน "พระธาตเุกศ

แกว้จุฬามณีหา้พระองค"์ ซึง่มคีวามสูง 20 เมตร โดยยอดขององคพ์ระธาตุไดบ้รรจุพระบรมสารกิธาตุ 

จากสมเด็จพระญาณสงัวรสมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรนิายก เป็นอกีจุดหนึง่ทีไ่มค่วรพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่3)  

 หลงัทานอาหารน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม       ไรช่าฉุยฟง – ดอยตงุ – ดอยชา้งมบู – ฐานปฏบิตักิารดอยชา้มบู – บา้นผาฮี ้– ดอยผาหม ี-  

                    ถ า้หลวง วนอทุยานขนุน า้นางนอน – แมส่าย – เมอืงเชยีงราย                                                                                                                                           

                                                                                                                อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 
 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4) 

 เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตูน้ าท่านเดนิทางสู ่ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชัน้ดขีอง บรษัิท ฉุยฟงท ี

จ ากัด ผูผ้ลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายมากว่า 40 ปี ใหท้่านไดถ้่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆ

ท่ามกลางภูเขา และทอ้งฟ้าสคีรามทีส่วยงาม นอกจากน้ีทีน่ี่ยังมคีาเฟ่เล็กๆ ใหนั้กท่องเทีย่วไดอ้ร่อยกับ

เคก้ พรอ้มน่ังจบิชา หรอืกาแฟชมววิในบรรยากาศดีๆ สวยงาม  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดนิทางสู ่ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรอืสวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาว

บนพืน้ที ่25 ไร่ อยูใ่นแอง่ทีร่าบดา้นทศิเหนือของพระต าหนักดอยตงุ ตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ดมิของหมูบ่า้นอาขา่

ป่ากลว้ย 62 ครอบครัว ในอดีตหมู่บา้นน้ีเป็นเสน้ทางผ่านที่ส าคัญและเป็นที่พักของกองคาราวาน ที่

ล าเลยีงฝ่ิน น ้ายาท าเฮโรอนี และอาวุธสงคราม ประกอบกับทีต่ัง้มลีักษณะเป็นหุบลกึลงไป บา้นเรอืนอยู่

อยา่งอัดแอ ไมส่ามารถขยายและดแูลเรือ่งความสะอาด ขยะ และน ้าเสยีได ้ทางโครงการพัฒนาดอยตงุฯ 

จึงขอใหห้มู่บา้นยา้ยไปอยู่ที่ใหม่ ห่างจากที่เดมิราว 500เมตร แต่ตัง้อยู่บนเนินเขา กวา้งขวาง และ

สวยงาม เป็นทีพ่อใจของชาวบา้น ส าหรับสวนไมด้อกไมป้ระดับเมอืงหนาวสรา้ง สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2534 

ตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่า เพื่อใหค้นไทยทีไ่ม่มโีอกาสไปต่างประเทศไดเ้ห็นไมด้อกเมอืงหนาวที่

สวนแห่งน้ี ซึง่ไดรั้บการดูแลใหส้วยงามตลอดทุกวันทัง้ปี โดยดอกไมจ้ะเปลีย่นแปลงไปในแต่ละฤดกูาล 

ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับสวยงาม ผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนออกดอกตลอดปี กลาง

สวนมปีระตมิากรรมเด็กยนืตอ่ตัวของ มเิซยีม ยบิอนิซอย โดย สมเด็จยา่ พระราชทานชือ่วา่ความตอ่เน่ือง 

(continuity) สือ่ถงึการท างานจะส าเร็จได ้ตอ้งท าอย่างตอ่เน่ือง นอกจากแปลงไมป้ระดับกลางแจง้แลว้

ยังมโีรงเรอืนไมใ้นร่มดว้ย จุดเด่นคอืกลว้ยไมจ้ าพวกรองเทา้นารชีนดิตา่ง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม น าท่าน

ชม สวนรกุขชาตดิอยชา้งมบู หรอืสวนรุกขชาตแิมฟ้่าหลวง อยูบ่รเิวณดอยชา้งมบูซึง่เป็นจุดสงูสดุของ

ดอยตงุ เป็นสถานทีร่วบรวมพันธุไ์มต้ระกลูกหุลาบพันปีไวม้ากทีส่ดุในประเทศ นอกจากน้ียังมกีลว้ยไมป่้า 

กลว้ยไมด้นิ และรองเทา้นาร ีพญาเสอืโคร่ง (ซากรุะเมอืงไทย) มลีานชมววิตา่ง ๆ เชน่ ลานรุ่งอรุณ ลาน

อัสดง จุดสอ่งสามแควน้ (ไทย-พมา่-ลาว) บรเิวณลานน ้าพระราชหฤทัยสมเด็จยา่ ซึง่จะมตีน้กหุลาบพันปี

สแีดงสด และตน้ไมข้นาดใหญ่อายุนับรอ้ยปี อยู่ภายใตก้ารดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ท าให ้

ชาวเขาไดรั้บโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้กค่รอบครัวตามพระราชด ารขิองสมเด็จย่าทีท่รงตัง้พระทัยไว ้

น าทา่นชมววิพาโนรามาทีจุ่ดชมววิดอยชา้งมบูซึง่เป็นฐานทีต่ัง้ของฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่5)  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ บา้นผาฮี ้หรอื ดอยผาฮี ้อยู่ที่ต าบล โป่งงาม อ าเภอแม่สาย เป็นหมู่บา้นเล็กๆ

ท่ามกลางหุบเขา ตดิเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบา้นทีอ่าศัยอยู่ทีน่ี่ คอื ชาวไทยภูเขาเผ่าอาขา่ มูเซอร์

แดง มูเซอรด์ า ในอดตีพืน้ทีบ่รเิวณน้ีมถีางป่าจนหัวโลน้แลว้ปลกูฝ่ิน ขา้วโพด จนกระทั่งในปี 2531 เมือ่

โครงการพัฒนาดอยตงุ ไดเ้ขา้มาในหมูบ่า้น สง่เสรมิใหช้าวบา้นเลกิท าไร่เลือ่นลอย และสอนใหช้าวบา้น

เรยีนรูท้ีจ่ะอาศัยร่วมกับป่า หา้มไม่ใหต้ดัไมท้ าลายป่า และสนับสนุนใหช้าวบา้นปลกูกาแฟกันมากขึน้ จน

กลายเป็นจุดเปลีย่นส าคัญของชาวอาขา่ผาฮี ้ทีห่ันมาปลูกกาแฟเป็นอาชพีหลักทัง้หมู่บา้น โดยสง่เสรมิ

ใหป้ลูกกาแฟพันธุอ์าราบกิา้ซึง่ใหผ้ลดใีนพืน้ทีส่งูจนโด่งดังไปทั่วโลก โดยชสูโลแกน “ปลูกกาแฟดกีวา่

ปลูกฝ่ิน” ท่านสามารถเดนิชมความงดงามของววิทวิทัศน์ ภูเขา เดนิเทีย่วชมหมู่บา้นชาวเขาเผ่าอาขา่ 

บา้นแต่ละหลังจะปลกูเรยีงลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไมท้ีเ่ขยีวขจ ี ววิเบือ้งหนา้

คอื ทวิเขาทีส่ลับซบัซอ้น ของดอยผาหมแีละดอยตงุ ชมประเพณีโลช้งิชา้ (มเีป็นบางวัน) จากนัน้น าทา่น

ชมความงดงามววิภเูขาทีด่อยผาหม ีอสิระใหท้า่นถา่ยรูปเนนิเขาสงู ๆ รมิหนา้ผา มภีเูขาสลับซบัซอ้นอยู่

เบือ้งหนา้ สดูอากาศทีบ่รสิทุธิต์ามอัธยาศัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ถ า้หลวง วนอุทยานขุนน า้นางนอน มลีักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรยีงตัว

สลับซับซอ้น มองดูคลา้ยผูห้ญงินอนเหยยีดยาว มสี่วนหัว จมูก หนา้อก และล าตัวชัดเจน ขนานไปกับ

ถนนในเขตอ าเภอแม่จัน และแม่ฟ้าหลวง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของพระธาตุดอยตุง มจุีดสงูสดุคอื ผาชา้งมูบ อยู่

สูงจากระดับน ้าทะเลราวๆ 830 เมตร จุดทีเ่ทีย่วม ี2 โซน ห่างกันประมาณ 2.5 กโิลเมตร โซนที ่1 ถ ้า

หลวง เป็นถ ้าหนิปูนขนาด ปากถ ้าเป็นหอ้งโถงกวา้ง ภายในถ ้าจะเป็นทางเดนิ มทีัง้หนิงอก หนิยอ้ย ธาร



 

น ้า และถ ้าลอด และยังมถี ้าเล็กๆ อกี 3 แหง่ในบรเิวณเดยีวกัน มคีวามยาวถงึ 10.3 กโิลเมตร ถอืเป็นถ ้าที่

มคีวามยาวมากทีส่ดุเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมไดเ้ฉพาะชว่งหนา้แลง้  

 (เดอืนธันวาคม–มถินุายน) และปิดในชว่งฤดฝูน (กรกฎาคม-พฤศจกิายน) เน่ืองจากมนี ้าไหลผา่นหรอืเขา้

ท่วมพืน้ทีบ่างสว่นของถ ้า ใหท้่านชมบรเิวณปากถ ้าทีม่ศีาลเจา้แม่นางนอนตัง้อยู่ ชมอนุสาวรยีจ์่าแซม ผู ้

เสยีสละ และ เสยีชวีติในปฏบิัตกิาร โซนที ่2 ขนุน ้านางนอน หรอื สระขนุน ้ามรกต จากจุดจอดรถระหว่าง

ทางเดนิไปมสีนิคา้จากชาวบา้นจ าหน่ายมากมาย มชีือ่ว่าตลาดประชารัฐขนุน ้านางนอน เป็นของจ าพวก

ผลไมต้ามฤดกูาล เชน่ สม้ อะโวคาโด สตรอเบอรร์ี ่และเสือ้ผา้พืน้เมอืง เสือ้ทีร่ะลกึ  

 จากนัน้เดนิทางสู ่อ าเภอแมส่าย น าท่านชมววิสามเหลีย่มทองค า คอืพืน้ทีร่อยตอ่ระหวา่งสามประเทศ 

ไดแ้ก่ ไทย, ลาว และ พม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเปลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น ้าโขงไหลตัดผ่าน

ชายแดนไทยและลาว เป็นพื้นทีเ่ศรษฐกจิทีส่ าคัญและววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม นมสัการพระเชยีงแสนสี่

แผน่ดนิ หรอื พระพุทธนวลา้นตือ้ ทีป่ระดษิฐานกลางแจง้ ณ สามเหลีย่มทองค า ประทับน่ังบน “เรอื

แกว้กุศลธรรม” ขนาดใหญ่ เป็นสิง่ศักดิค์ู่เมอืงเชยีงแสน, ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับซุม้ประตูสามเหลีย่ม

ทองค า โดยมวีวิแมน่ ้าโขง เป็นฉากหลัง และอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่6) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ ีพ่กัเมอืงเชยีงราย 

ทีพ่กั: Work Den Chiangrai หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่            เชยีงราย – วดัแสงแกว้โพธญิาณ – พะเยา – กวา๊นพะเยา – วดัศรโีคมค า - กรงุเทพฯ 

                                                                                                             อาหารเชา้, เทีย่ง,--- 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที ่7) 

 เดนิทางสู่ วดัแสงแกว้โพธญิาณ สรา้งโดยท่านพระครูบาอรยิชาต ิอรยิจตฺิโต คณะศรัทธาบา้นป่าตงึ 

  และศษิยานุศษิย ์เป็นวัดทีม่คีวามโดดเดน่ สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม สิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ รวมไปถงึ ธรรม

  ปฏบิัตขิองเจา้อาวาส (ครูบาอรยิชาต ิอรยิจตฺิโต) ซึง่ท่านเป็นนักปฏบิัต ิและเป็นนักพัฒนา ท่านไดส้ั่ง

  สอนลกูศษิยใ์นการปฏบิัตธิรรมไดอ้ยา่งชดัเจน และน าไปปฏบิัตไิดจ้รงิ ท าใหม้ผีูเ้ลือ่มใสศรัทธาในองคค์รู

  บาทา่นเป็นจ านวนมาก น าทา่นเดนิทางกลับระหวา่งทางผา่น จงัหวดัพะเยา เดนิทางสู ่กวา๊นพะเยา น า

  ทา่นเดนิทางสู ่วดัศรโีคมค า หรอืวัดทีป่ระชาชนทั่วไปเรยีกขานกันวา่ "วัดพระเจา้ตนหลวง" ตัง้อยูอ่ยูร่มิ

  กว๊านพะเยา เป็นทีป่ระดษิฐานพระเจา้ตนหลวง พระพุทธรูปศลิปะเชยีงแสนองคใ์หญท่ีส่ดุในลา้นนา พระ

  เจา้ตนหลวง หรอืพระเจา้องคห์ลวงนัน้ มใิชเ่ป็นเพยีงพระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงพะเยาเทา่นัน้ แตยั่งถอืเป็น

  พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรลา้นนาไทยดว้ย ภายในพระอุโบสถทีต่ัง้อยู่รมิกว๊านพะเยายังมี

  งานจติรกรรมฝาผนังทีว่าดขึน้ดว้ยฝีมอืทา่นอังคาร กัลยาณพงศ ์ศลิปินแหง่ชาตผิูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

  จติรกรรมชิน้น้ีไดว้จิติรสวยงามยิง่ กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน ้าธรรมชาตทิีอ่ยู่ใจกลางเมอืง ค าว่า กว๊าน 

  เป็นภาษาพืน้เมอืงซึง่หมายถงึ หนองน ้า หรอืบงึน ้าขนาดใหญ ่ค าน้ีมใีชใ้นทอ้งถิน่ลา้นนาเฉพาะทีจั่งหวัด

  พะเยาแหง่เดยีวเทา่นัน้ กว๊านพะเยาเป็นบงึน ้าขนาดใหญท่ีร่วบรวมล าหว้ยตา่งๆ ไวม้ากถงึ ๑๘ สาย เป็น

  ทะเลสาบน ้าจดืใหญ่เป็นอันดับ ๑ ในภาคเหนือ เป็นแหล่งประมงน ้าจดืทีส่ าคัญทีส่ดุของภาคเหนือตอน



 

  บน มพัีนธุป์ลาน ้าจืดกว่า ๔๘ ชนิด เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาชนดิต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลา

  เทโพ ปลาจนี ปลาไน และปลานลิ กว๊านพะเยา มลีักษณะเป็นบงึน ้าขนาดใหญรู่ปพระจันทรเ์สีย้ว เป็นบงึ

  น ้ากวา้งใหญส่ดุสายตา โอบลอ้มดว้ยทวิเขาสลับซับซอ้นอย่างสวยงาม เมือ่หลายรอ้ยปี พืน้ทีใ่นบรเิวณ

  กว๊านพะเยาเป็นชมุชนมวีัดวาอารามอยูม่ากมาย ตอ่มาเมือ่กรมประมงสรา้งประตกูัน้น ้าในกว๊านพะเยาเพือ่

  กักเก็บน ้า จงึท าใหบ้รเิวณกว๊านพะเยาทีแ่ต่เดมิเป็นชมุชนโบราณ และวัดหลายแห่งตอ้งจมอยู่ในกว๊าน

  พะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บา่ย   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่8)  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบักรงุเทพฯ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9-10 ชัว่โมง)  
 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ คา่รถทอ้งถิน่ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 



 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่ีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


