
 
 
 

โปรแกรมทัวร์ มหัศจรรย์เชียงราย 3 วนั 2 คืน  (รหัส A2-64) 
ไร่ชาฉุยฟง – ถ า้ปลา – แม่สาย – สามเหลีย่มทองค า – วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดร่องเสือเต้น   

วัดพระแก้ว – ดอยเขาควาย  – พพิิธภัณฑ์บ้านด า 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก : ไร่ชาฉุยฟง – ถ า้ปลา – สามเหลีย่มทองค า – วดัเจดย์ีหลวง – พระอาทิตย์ตกยามเยน็ริมน า้กก 

เช้า  รับสมาชิกที่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรือในตวัเมือง 
10.00 น. น าท่านชมไร่ชาฉุยฟงแม่จนั ภูเขาที่เขียวชะอุ่ม มีการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จนกลายเป็นที่นิยมกัน

อยา่งแพร่หลาย ไร่ชาฉุยฟงใหญ่ๆ มี 2 แห่ง คือ ที่แม่สลองใน อ าเภอแม่จนั ห่างจากถนนพหลโยธินแค่
ประมาณ 10 นาที ภูเขาต้นชาเขียวขจีในพื้นที่ขนาด 600 ไร่ โดยไม่ต้องขึ้ นดอยแม่สลอง พร้อมกับ
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมอนัมีเมนูต่างๆ จากใบชาสดเป็นหลกั หรือจะซ้ือชากลบัไปเป็นของฝากและด่ืมเองก็
มีบริการ นักท่องเที่ยวแวะเวียนเขา้มาเที่ยวถ่ายรูป ชิมชาและซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ กลบับา้น ไร่ชาฉุยฟงแม่จนั
แมไ้ม่ไดเ้ป็นฉากละครเหมือนกบัที่บา้นพญาไพร แต่ส่ิงอ านวยความสะดวกและความง่ายในการเดินทาง จึง
ท าใหท้ี่แม่จนัมีนกัท่องเที่ยวคึกคกักวา่ซ่ึงมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

11.30 น. หลงัจากด่ืมด ่ากบัความงามของไร่ชาแลว้พาท่านไปยงัถ า้ปลาหรือวัดพุทธสถานถ า้ปลา  
มีลกัษณะเป็นล าธารเล็กๆไหลออกจากใตภู้เขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทาง
หน้าปากถ ้ าดา้นทิศตะวนัออกสายน ้ า และภายในถ ้ ายงัมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาว
พม่า ประชาชนทั่วไปเรียกว่า "พระทรงเคร่ือง" เป็นที่เล่ือมใสของประชาชนในแถบน้ีเป็นอยา่งมาก  มี
ต านานเล่าว่า ... เม่ือคร้ังพระพุทธเจา้เสด็จมาโปรดสัตวแ์ละออกบิณฑบาตที่เมืองโยนกนครไชยบุรีศรีชา้ง
แสน ไดด้ าเนินเลียบเชิงเขามายงัถ ้ าแห่งหน่ึง (ถ ้ าเปลวปล่องฟ้าในปัจจุบนั) ปรากฏวา่มีชาวบา้นน าปลาหนีบ
ไมป้ิ้งมาใส่บาตร พระพทุธเจา้ไดท้รงอธิฐานใหป้ลากลบัมามีชีวติใหม่อีกคร้ัง  

12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารอ าเภอแม่สาย (มื้อที่ 1) 



 

 

13.30 น.  พาท่านเที่ยวชม ถ ้าหลวงนางนอน ยอ้นรอยการช่วยเหลือ 13 ทีมหมูป่า ถ ้ าหลวงเป็นถ ้ าหินปูนขนาดใหญ่ 
ยาวถึง 7 กิโลเมตร เช่ือวา่เป็นถ ้าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ ้าเป็นห้องโถงกวา้งมาก ภายใน
ถ ้าจะพบกบัความงามของ เกล็ดหินสะทอ้นแสง หินงอก หินยอ้ย และมีธารน ้ าไหลตลอดทั้งปี 

15.30 น. พาสมาชิกเดินทางถึงเชียงแสนไปที่ เดียวแต่ได้เที่ยวถึง 3 ประเทศเลยที เดียวคือ ไทย ลาวและพม่า
บริเวณ สามเหลี่ยมทองค า แห่งน้ี แรกเร่ิมเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีช่ือเสียงโด่งดงัของโลกโดยการ
น าทองค ามาแลกกบัฝ่ิน ซ่ึงในบริเวณน้ีเหมาะอยา่งยิง่ในการแลกเปล่ียนเน่ืองจากทั้งที่ต ั้งและการเดินทางที่
ไม่ยากนัก เพราะ สามเหล่ียมทองค าเป็นจุดตดัของแม่น ้ าโขงกบัแม่น ้ ารวก ที่ผูค้นทัว่ไปเรียกวา่ สบรวก เม่ือ
วนัเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นท าให้การค้าฝ่ินเร่ิมหมดไปและถูกพฒันามาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นักทอ้งเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ไดค้ือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณซุ้มประตู
สามเหล่ียมทองค า 

16.30น. น าทุกท่านเดินทางถึง วัดเจดีย์หลวง เป็นวดัที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน ภายในมีเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดของเมือง
เชียงแสนอยูด่ว้ย ตามต านานไดก้ล่าวไวว้า่ พญาแสนภูเป็นกษตัริยล์  าดบัที่ 3 ในราชวงศม์งัราย ทรงเป็นพระ
ราชโอรสองคโ์ต ของพระยาไชยสงครามและเป็นพระราชนดัดาของพระยามงัราย ประสูติเม่ือปี พ.ศ. 1820 
ทรงสร้างวดัน้ีขึ้นเม่ือ พ.ศ.1887 

18.30 น. พาสมาชิกทานอาหารม้ือเยน็ ณ ร้านอาหารหลูล้  า (มื้อที่ 2) ร้านขึ้นช่ือของจงัหวดัเชียงราย  
19.30 น. พาท่านกลบัสู่ที่พกัในตวัเมืองเชียงราย ระดบั 3 ดาว 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว) 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สอง :    วดัร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วดัร่องเสือเต้น  – ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย 
07.30 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นสกัถว้ยพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
08.30 น. จากนั้นออกเดินทางไปเที่ยวชม ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค ซ่ึงเป็นไร่ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเชียงราย

สมัผสั บรรยากาศเหมือนอยูใ่นต่างประเทศ (รถจอด 3 จุด จอดหน้าไร่+จุดชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ทัวร์ไม่
รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล่น กรณลูีกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม) 

10.30 น. พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวดัที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินของจงัหวดั
เชียงราย เพือ่มุ่งสร้างงานพทุธศิลป์ที่มีเอกลกัษณ์ของตวัเองและประกาศความยิง่ใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพือ่ถวาย
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว จนเป็นที่รู้จกัของชาวต่างชาติในนาม "White Temple" 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่ 4)  
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13.30 น. เดินทางถึง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่นเขา และมีเนินเขารายรอบ
วดัสามารถเห็นววิทิวทศัน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์   ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 9 
ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา หลงัคาสีแดงมีรูปป้ันมงักรทอดยาวทั้งสอง
ขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย ์เล็กๆ 12 ราศี  วดัห้วยปลากั้งเป็นวดัซ่ึงชาวบา้นนับถือและเช่ือกนัว่าหากใคร
ไดม้าเยอืนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค ์ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายใน
เจดียเ์ป็นที่ประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิมแกะสลักจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ สาเหตุ ที่เจดีย ์9 ชั้นน้ี มีช่ือว่า พบ
โชคธรรมเจดีย ์

15.00 น. พาคณะเขา้เที่ยวชม วิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้น พบพระวหิารหลงัใหม่ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลก
ตา เป็นศิลปะประยกุตท์ี่เป็นเอกลกัษณ์ ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหน่ึงมีความคลา้ยกบั
ผลงานของ อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ และ อ.ถวลัย ์ดชันีย ์สองศิลปินแห่งชาติช่ือดงัชาวเชียงรายที่รังสรรค์
ผลงานอยูท่ี่วดัร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย และพิพธภณัฑ์บา้นด า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รวมอยูด่้วย 
ผลงานดงักล่าวเป็นฝีมือการรังสรรคข์อง นายพุทธา กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึง
เคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ ปี พ.ศ.2554 

                            
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น. ใหอิ้สระท่านจิบกาแฟชมววิริมแม่น ้ ากก ณ ร้านมโนรมย์ คาเฟ่สวยๆ ตวัเมืองเชียงราย สไตลย์โุรป ริมแม่น ้ า

กก ร่มร่ืนน่านัง่ ไม่พลาดกบัการถ่ายภาพสวยๆ (ตามอัธยาศัย) 
17.00 น. พาคณะเขา้ชอ้ปป้ิงและซ้ือของฝากทีไ่นทบ์าร์ซ่าเชียงราย (อาหารเย็นตามอัธยาศัยรถจอดรอ 1 ช่ัวโมงคร่ึง )  
                            จากนั้นสมาชิกเขา้ที่พกั  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว) 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม :     ดอยเขาควาย – วดัพระแก้ว – วดัดอยจอมทอง – น า้พุร้อนโป่งพระบาท – บ้านด า 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นสกัถว้ยพร้อมรับประทายอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 5) 
08.30 น. น าท่านชมความสวยงามของววิรอบตวัเมืองเชียงราย จุดชมววิเมืองเชียงราย ดอยเขาควาย ณ วัดพระธาตุดอย

เขาควาย นอกจากจุดชมววิรอบเมืองเชียงรายแลว้ ภายในวดัยงัประกอบไปด้วยพระบรมสารีริกธาตุประดบั



 

 

ดว้ยกระจกสี และรูปจ าลองของสมเด็จพระพุทธาจารยโ์ต พรหมรังสี และหลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้ าทะเลจืด 
รวมถึงรูปป้ันแมงส่ีหูหา้ตา สตัวป์ระหลาดในต านานของภาคเหนือและถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของวดัแห่งน้ีอีก
ดว้ย 

10.00 น. น าคณะเดินทางถึง วัดพระแก้ว วดัน้ีเองที่ไดค้น้พบ พระแกว้มรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่
ประดิษฐานอยู ่ณ วดัศรีรัตนศาสดาราม(วดัพระแกว้) กรุงเทพฯ ในปัจจุบนั ตามประวติัเล่าว่า เม่ือปี พ.ศ. 
1897 ในสมยั พระเจา้ สามฝ่ังแกน เป็นเจา้เมือง ครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่า เจดียร้์างองค์หน่ึง และไดพ้บ 
พระพุทธรูปลงรักปิดทอง อยูภ่ายในเจดีย ์ต่อมารักกะเทาะออก จึงไดพ้บว่า เป็นพระพุทธรูป สีเขียวที่สร้าง
ดว้ยหยก ซ่ึงก็คือ พระแกว้มรกตนัน่เอง 

11.00 น.  น าท่านเดินทางถึง วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นหน่ึงในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยู่ใน อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย เป็นวดัเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหน่ึงใน “เกา้จอม” ของสถานที่อนัเป็นมงคลนามของ
จงัหวดัเชียงราย โดยวดัพระธาตุดอยจอมทองน้ี สนันิษฐานวา่สร้างก่อนที่พญามงัรายมหาราชจะเสด็จมาพบ
พื้นที่บริเวณน้ี และโปรดใหส้ร้างเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 1805 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)   
13.00 น. ซ้ือของฝากของที่ระลึกยา่นหอนาฬิกา และพาสมาชิกถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาเชียงรายที่สวยงาม 
14.00 น. ทุกท่านไปพกัผ่อนหย่อนใจกับน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกับไอร้อนของน ้ าพุร้อน

ธรรมชาติ ณ น ้าพุร้อนโป่งพระบาท (มบีริการแช่เท้าฟรี / ห้องแช่ส่วนตัว 2 ท่าน/ห้อง ราคาห้องละ 180 บาท 
/ บริการนวดแผนไทย ช่ัวโมงละ 200 บาท) 

15.30 น. พิพิธภัณฑ์บ้านด า ตั้งอยูท่ี่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวลัย ์ดชันี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือ
ทางดา้น จิตรกรรม ปฏิมากรรม ไดส้ร้างงานดา้นศิลปะไวม้ากมาย ทั้งทางดา้นภาพเขียนและดา้นปฏิมากรรม
หลายช้ิน ลกัษณะ ของ บ้านด าจะเป็นกลุ่มบา้น ศิลปะแบบลา้นนา ทุกหลงัทาดว้ยสีด า ซ่ึงเป็นที่มาของค าว่า 
“บา้นด า” และยงัเป็นสีที่ อ. ถวลัยโ์ปรดปราน อีกด้วย ในบา้นแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มี
ลวดลายงดงาม นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้ยงัประดบัดว้ยเขาสตัว ์เช่น เขาควาย เขากวาง และยงัมีกระดูกสตัว ์
เช่น กระดูกชา้ง เป็นตน้ ถึงแมอ้.ถวลัย ์จะถึงแก่อนิจกรรมไปแลว้ แต่บา้นด า ก็ยงัเปิดให้นักท่องเที่ยวไดเ้ขา้
มา สมัผสัความงดงามของที่แตกต่างไม่เหมือนใครของที่น่ี 

 
 
 
 
 
 
 
17.00 น. พาท่านส่งสนามบินโดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ  2-3  ท่าน         (รถเก๋งไม่มไีกด์)  ราคาท่านละ  4,990  บาท 
อตัราค่าบริการ  4-5  ท่าน   (รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์)  ราคาท่านละ  4,750  บาท 
อตัราค่าบริการ  6-9  ท่าน        (รถตู้พร้อมไกด์)   ราคาท่านละ  4,500  บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   
 

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ดงันี ้ 
โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท /โรงแรมพมิานอนิน์/โรงแรมพาร์คอนิน์เชียงราย 

ที่พกัระดบั 4 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กับวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมเวยีงอนิทร์ ไนท์บาซ่าร์/โรงแรมรสา บูทีค 

 
อัตรานีร้วม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 6 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 
- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั,ประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่พกั : โรงแรม ไดม่อนด์ ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท เชียงราย (3 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่พกั : เวยีงอนิทร์ ริเวอรไซด์ รีสอร์ท (4 ดาว) 
 

 
 

 
 

 


