
 
 
 
 
 

 
โปรแกรมทัวร์เชียงราย แม่สลอง  3 วนั 2 คืน (รหัส A3-64) 

วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – ไนท์บาร์ซ่า–วัดพระแก้ว 
วัดพระสิงห์-ไร่ชา 101–ตลาดชา-ไร่ชาฉุยฟง – แม่สาย– สามเหลีย่มทองค า 

 
 

 
 
 
 
วนัแรก :        ไร่บุญรอด – วดัร่องขุ่น – วดัห้วยปลากั้ง – บ้านด า – วดัร่องเสือเต้น – ไนท์บาร์ซ่า 
เช้า  รับสมาชิกพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
09.30 น. เดินทางถึงไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวดัร่องขุ่น เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกขา้วบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซ่ึงอยู่
ดา้นหน้าแลว้ ยงัมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากว่า 600 ไร่  และพื้นที่จดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ให้ทุก
ท่านไดถ่้ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอดหน้าไร่+จุดชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ทัวร์ไม่รวมค่ารถราง/ค่าเคร่ืองเล่น 
กรณลูีกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม) 

11.00 น. พาทุกท่านเดินทางถึงวัดร่องขุ่นตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองถือเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คที่ตอ้งไปเม่ือไปเยอืนเม่ือไป
ถึงจงัหวดัเชียงราย ส าหรับ “วดัร่องขุ่น” วดัที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชัย โฆษิตพิพฒัน์” 
จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวดัอนัยิง่ใหญ่น้ีขึ้นเพือ่ถวายเป็นพทุธบูชา มีความโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์ทาง
ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวจิิตรอลงัการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)  
13.30 น. ชมมหัสจรรยม์หาเจดีย ์9 ชั้น ณ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่นเขา 

และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ 
ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา หลงัคาสีแดงมีรูป
ป้ันมงักรทอดยาวทั้งสองขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย ์เล็กๆ 12 ราศี วดัหว้ยปลากั้งเป็นวดัซ่ึงชาวบา้นนบัถือ
และเช่ือกนัว่าหากใครไดม้าเยอืนจะหมือนกบัไดข้ึ้นสวรรค ์ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระ



อรหันตต่์างๆ ภายในเจดียเ์ป็นที่ประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ เจดีย ์9 ชั้นน้ี มี
ช่ือวา่ พบโชคธรรมเจดีย ์

15.00น. คณะเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์บ้านด า หรือบ้านด า สร้างขึ้นโดย “อาจารยถ์วลัย ์ดชันี”ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือ
ทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไวม้ากมายทั้ งทางด้านภาพเขียน และด้าน
ประติมากรรมหลายช้ินมีลวดลายแกะสลกัที่สวยงามอยา่งยิง่ นบัวา่เป็นอีกสถานที่หน่ึงที่แสดงถึงเอกลกัษณ์
และศิลปะแบบลา้นนาที่ทรงคุณค่าลกัษณะของพพิธิภณัฑบ์า้นด าจะเป็นกลุ่มบา้นศิลปะแบบลา้นนาทุกหลงั
ทาดว้ยสีด าซ่ึงเป็นที่มาของค าวา่ “บา้นด า”และยงัเป็นสีที่อาจารยถ์วลัย ์ดชันีโปรดปรานอีกดว้ย 

16.30น. คณะเยีย่มชม วัดร่องเสือเต้น เป็นวดัที่มีศิลปะความสวยงามแปลกตาดว้ยศิลปะประยุกตท์ี่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะโดยใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหน่ึงมีความคลา้ยกบัผลงานของอาจารยเ์ฉลิมชยั 
โฆษิตพิพฒัน์ และอาจารยถ์วลัย ์ดชันีย ์สองศิลปินแห่งชาติช่ือดงัชาวเชียงรายที่รังสรรคผ์ลงานอยูท่ี่วดัร่อง
ขุ่น และบา้นด า อยูด่้วย โดยเฉพาะพระวิหารตั้งแต่ผลงานประติมากรรมพญานาคที่ใชเ้ฉดสีเดียวกนันั้นมี
ความชดชอ้ยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทัว่ไปอยา่งเห็นไดช้ดั 

17.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านหลูล้  า  (มื้อที่ 2)  ริมแม่น ้ ากก 
18.30น. พาคณะเขา้เที่ยวชมและชอ้ปป้ิงที่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย จากนั้นพาสมาชิกเขา้ที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง :    วดัพระแก้ว – วดัดอยจอมทอง-วดัพระสิงห์-พระบรมธาตุสันติครีี – ตลาดชา 
07.00 น. คณะพร้อมรับประทายอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 3)  
08.30 น. พาทุกท่านเดินทางถึง วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี” แต่เดิมมีช่ือว่าวดัป่าเยี้ย  “เยี้ย”แปลว่าไมไ้ผ ่ 

บริเวณที่ตั้งวดัเป็นป่าไผ่จึงตั้ งช่ือตามที่มา ตามประวตัิกล่าวว่าเจา้มหาพรหมผูค้รองเมืองเชียงรายเป็นผู ้
อญัเชิญพระแกว้มรกตมาจากเมืองก าแพงเพชร  ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บา้นเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีนักจึงได้
พอกปูนทบัองคพ์ระแกว้มรกตแลว้น าไปบรรจุไวใ้นเจดียว์ดัป่าเยี้ย อีก 45 ปีต่อมาเกิดฟ้าผ่าที่องคเ์จดีย ์พบ
พระพทุธรูปลงรักปิดทององคห์น่ึงตกลงมาจากเจดียจึ์งไดอ้ญัเชิญไปไวว้หิารหลวง 

10.00 น. สักการะ วัดพระธาตุดอยทอง  เป็นหน่ึงในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยูใ่น อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เป็นวดั
เก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหน่ึงใน “เกา้จอม” ของสถานที่อนัเป็นมงคลนามของจงัหวดัเชียงราย โดย
วดัพระธาตุดอยจอมทองน้ี สันนิษฐานว่าสร้างก่อนที่พญามังรายมหาราชจะเสด็จมาพบพื้นที่บริเวณน้ี 
นอกจากจะเป็นวดัที่มีองคพ์ระธาตุประดิษฐานอยู่แลว้ ยงัเป็นวดัที่มีความส าคญัต่อพี่น้องชาวลา้นนาเป็น
อยา่งมาก คือ เป็นที่ประดิษฐานของกู่ หรืออฐิัของพญามงัรายมหาราช กษตัริยผ์ูส้ถาปนาอาณาจกัรลา้นนา  



11.00 น. พาคณะเดินทางถึงวัดพระสิงห์วิหาร เป็นวดัส าคญัในประวติัศาสตร์แห่งแผน่ดินลา้นนานับแต่อดีต เป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยูใ่นบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามลา้น ต าบลพระสิงห์ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ วดัพระสิงห์วรวิหารเป็นวดัส าคญัวดัหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ ภายในมีพระสิงห์หรือ
พระพุทธสิหิงค ์ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ  ปางมารวิชัยขดัสมาธิเพชร หล่อดว้ย
ส าริดหุ้มทอง  สูง 79 เซนติเมตร หนา้ตกักวา้ง 63 เซนติเมตร สร้างขึ้น เม่ือ พ.ศ. 700 และเป็นที่รู้จกักนัในช่ือ 
"เชียงแสนสิงห์หน่ึง"  อีกทั้งเป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองเชียงใหม่และแผน่ดินลา้นนาประดิษฐานอยู ่

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 
15.00 น. พาทุกท่านสกัการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี พระบรมธาตุฯ สร้างแลว้เสร็จเม่ือราวปี 

พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดียแ์บบล้านนาประยกุต ์บนฐานส่ีเหล่ียมลดชั้น  
แกะสลกัลวดลาย ใกลก้บัองคเ์จดียเ์ป็นวหิารแบบลา้นนาประยกุตท์ี่ต ั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของ
เทือกดอยแม่สลอง จึงชมทิวทศัน์ไดก้วา้งไกล โดยเฉพาะในยามเยน็ ขณะเดียวกนัองคพ์ระธาตุยงัเด่นเป็น
สง่า มองเห็นแต่ไกล เป็นสญัลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของดอยแม่สลอง 

16.00 น. พาทุกท่านเดินทางเที่ยวชม ตลาดชา บนดอยแม่สลอง ซ่ึงที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งน้ีมีชาใหเ้ลือกมากมาย
หลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาส่ีฤดู ชาโสม ชาขา้วหอม ชามะลิ ชาหม่ืนล้ี
และชนิดอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกัน
โรคเบาหวาน ลดความอว้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นยาแลว้ ชายงัเป็นเคร่ืองด่ืมที่ชาวจีนนิยมด่ืมกนัอีกดว้ย 

16.30 น. จากนั้นพาทุกท่านเดินทางถึง “ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท” ที่น่ีคือที่พกัอนัแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่
บริสุทธ์ิใจกลางหุบเขาและสวนดอกไมท้ี่สวยงาม ให้บรรยากาศเยน็สดช่ืนตลอดเวลาที่ท่านพ  านกั ณ ที่แห่ง
น้ีท่านสามารถชมววิและถ่ายรูปตามอธัยาศยัและ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยในที่พัก 

(พักดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง หรือเทียบเท่า) 
 
 

 
 
 
 
 

 
วนัที่สาม :     ไร่ชา 101 - ไร่ชาฉุยฟง – แม่สาย –สามเหลีย่มทองค า – สนามบินเชียงราย 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 5)  ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

08.00 น. เดินทางมุ่งหนา้สู่ไร่ชาที่ควา้รางวลัชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริเวณทางเขา้จะ
เห็นความสวยงาม ของของตน้ชาเรียงรายเป็นขั้นบนัได สลบักบัเบื้องหลงัเป็นทิวเขา จึงท าให้ภาพต่างนั้น
งดงามราวกบัอยูใ่นหว้ง แห่งความฝัน ไร่ชา 101 



10.00 น. สมัผสักบับรรยากาศแบบธรรมชาติที่  ไร่ชาฉุยฟง  ไร่ชาคุณภาพอนัดบัตน้ ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบ
เตม็ไปดว้ยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตวัไร่ชาตั้งอยูบ่นเนินเขาปลูกไล่ระดบัลงมาเป็นขั้นบนัได มีร้านชา
เล็กๆ ตั้งอยูค่ลา้ยระเบียงยืน่ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหน าไปกบัเมนูสารพดัชา พร้อม
ช่ืนชมความงามของไร่ไดอ้ยา่งเตม็ที่  จากนั้นเดินทางต่อไปยงั วัดถ า้ปลา หรือ วัดพุทธสถานถ า้ปลา โดย ถ ้ า
ปลา มีลกัษณะเป็นล าธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใตภู้เขาหินปูน ไหลทะลุผา่นภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออก
ทางหนา้ปากถ ้าดา้นทิศตะวนัออกสายน ้ า เหล่าน้ีมีตน้ก าเนิดมาจาก น ้ าตกหว้ยเน้ีย  

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร  อ าเภอแม่สาย จากนั้นพาสมาชิกชมความงามของววิทิวทศัน์
รอบๆดอยผาหมี สมัผสักบับรรยากาศธรรมชาติ และล้ิมลองกาแฟรสชาติอร่อยตามอธัยาศยั พร้อมมุมถ่ายรูป
มากมาย ณ ลาโย คาเฟ่ (LAYO Café) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 น. ไปที่เดียวแต่ไดเ้ที่ยวชมวิวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบริเวณ สามเหลี่ยมทองค า แห่งน้ี 
แรกเร่ิมเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีช่ือเสียงโด่งดงัของโลกโดยการน าทองค ามาแลกกบัฝ่ิน เม่ือวนัเวลา
ผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นท าให้การคา้ฝ่ินเร่ิมหมดไปและถูกพฒันามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แทนจุดยอดนิยมที่นักทอ้งเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ไดค้ือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณซุม้ประตูสามเหล่ียม
ทองค า 

17.30น.  พาท่านส่งสนามบินโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 
 

อตัราค่าบริการ  2-3  ท่าน       (รถเก๋งไม่มไีกด์) ราคาท่านละ  5,500 บาท 
อตัราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์) ราคาท่านละ  5,250 บาท 
อตัราค่าบริการ  6-9  ท่าน      (รถตู้พร้อมไกด์)  ราคาท่านละ  4,990 บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   

 
ทีพ่กัระดบั 3 ดาว  โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท /โรงแรมพมิานอนิน์/โรงแรมพาร์คอนิน์เชียงราย 

ทีพ่กัระดบั 4 ดาว มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัทีแ่ละช่วงทีเ่ข้าพกั) 
เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมเวียงอนิทร์ ไนท์บาซ่าร์/โรงแรมรสา บูทคี 



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) 
 

 
 

 
 
 


