
 
 
 
 

โปรแกรมทัวร์ เชียงราย ท่าตอน แม่สลอง  3วนั 2คืน (รหัส A5-64) 
ไร่บุญรอด-วดัร่องขุ่น-วดัร่องเสือเต้น-วดัห้วยปลากั้ง-ไร่องุ่นหอมแผ่นดนิ-สวนส้มธนาธร 

วดัท่าตอน-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง-ดอยช้างมูบ-ดอยผาฮี-้ไร่ชาฉุยฟง 

  
 
 
 

 
 
วนัแรก :       ไร่บุญรอด-วดัร่องขุ่น-เรียวกงั คาเฟ่-วดัร่องเสือเต้น-วดัห้วยปลากั้ง 
เช้า  รับสมาชิกที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
09.00 น. ออกเดินทางถึงไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เสน้ทางเดียวกบัวดัร่องขุ่น เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซ่ึงอยู่
ดา้นหนา้แลว้ ยงัมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากวา่ 600 ไร่  อีกทั้งยงัปลูกพชืหลายชนิดตามความเหมาะสม
กบัสภาพดิน และพื้นที่จดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ให้ทุกท่านไดถ่้ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอดหน้าไร่+จุดด
ชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ทัวร์ไม่รวมค่ารถราง/ค่าเคร่ืองเล่น กรณลูีกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม) 

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

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)  
13.30 น ให้อิสระท่านได้ถ่ายภาพเก๋ๆ คู่รูปป้ันโตโตโร่ น่ารัก น่าหยกิ น่าซุกพุง ตวัเบอ้เร้อ คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่ นกลาง

บรรยากาศทุ่งนาในอ าเภอแม่ลาว ใกล้ๆ  กบัวดัร่องขุน จงัหวดัเชียงราย บรรยากาศดี ร่มร่ืน เหมือนหลุดเขา้
มาอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่ น ณ เรียวกัง คาเฟ่ (Ryokan Café) (ตามอัธยาศัย) ซ่ึงมีความเป็นญี่ปุ่ นสูงมาก!! ด้วย
ความที่เจา้ของร้านเคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่ น และช่ืนชอบวฒันธรรม  



15.00 น. น าท่านเดินทางถึงวัดร่องเสือเต้น ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นร่องเสือเตน้ ต  าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย และ
ก าลงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ถูกพดูถึงในเร่ืองของเอกลกัษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดย
ใชโ้ทนสีน ้ าเงินและสีฟ้าเป็นหลกั ที่ใชเ้ป็นส่ือแสดงถึงธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้ อนัเป็น
หลกัความจริงตามเหตุและผล เปรียบเสมือนเป็นทอ้งฟ้าที่สดใส และไม่วา่ใครก็ตามที่ไดม้าเห็น ต่างก็ตะลึง
ในพทุธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง 

16.00 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 ์

17.00 น. รับประทานอาหาร พร้อมชมพระอาทิตยต์กริมแม่น ้ ากก (มื้อที่ 2) หลงัจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้
น าท่านเดินทางเช็คอินเขา้ที่พกั ใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พักโรงแรมไดม่อนปาร์คอินน์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สอง : ไร่องุ่นหอมแผ่นดนิ-สวนส้มธนาธร-วดัท่าตอน-ตลาดชา-ดอยแม่สลอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
09.30 น. น าท่านเดินทางถึงไร่องุ่น หอมแผ่นดิน จะมีทั้งในส่วนของไร่องุ่น ห้องอาหาร ห้องกาแฟ และร้านขายของ

ฝาก ภายในบริเวณกวา้งขวางตกแต่งแต่ละมุมไดส้วยมีความเป็นระเบียบแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ชดัเจน มีมุม
ส าหรับถ่ายภาพสวยงามหลายจุด (ตามอัธยาศัย) 

10.30 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชม สวนส้มธนาธร เป็นสวนส้มที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซ่ึงสวนส้มธนาธร
แห่งน้ี เป็นที่รู้จกักนัดีในเร่ืองของคุณภาพ จนอาจกล่าวไดว้า่เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองฝางซ่ึงเป็นเมือง
ตน้ก าเนิดของส้มพนัธุ์สายน ้ าผึ้ งเลยทีเดียว ที่น่ีก่อตั้งขึ้นโดยคุณบณัฑูร จิระวฒันากูล โดยเป็นสวนส้มที่
สามารถปลูกส้มไดม้ากกว่า 10 สายพนัธุ์ แต่ที่รู้จกักนัดี คือ ส้มสายน ้ าผึ้ง ส้มฟรีมองตธ์นาธร และปัจจุบนั
ไดพ้ฒันใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้ไป ชมสวนและชิมน ้ าส้มสดๆ พร้อมกบัเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑก์ลบับา้น น าท่านนัง่รถรางชมสวน (สวนแปดท่าตอน) (กรณไีม่เปิดปรับเป็นจุดชมวิวริมมน ้า
กกท่าตอน) 



12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารริมแม่น ้ ากกในอ าเภอทา่ตอน (มื้อที่ 4) 
 
13.00 น. น าท่านเดินทางเขา้ชมวัดท่าตอนวดัท่าตอนเดิมเป็นวดัเก่าแก่สนันิษฐานไดจ้าก วตัถุโบราณที่คน้พบใน

บริเวณน้ี วดัท่าตอนยงัเป็นสถาบนัการศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนยบ์  าบดัยาเสพติด 
และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวดัที่มีทิวทศัน์งดงาม และเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรง
ครองราชยเ์ป็นปีที่ 50 ทางวดัไดริ้เร่ิมโครงการก่อสร้างเจดียแ์กว้เฉลิมพระเกียรติไวบ้นยอดเขา ดา้นบนมีจุด
ชมววิซ่ึงจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา และแม่น ้ ากกไหลคดเคี้ยวอยูเ่บื้องล่าง 

16.00 น. น าท่านชม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติครีีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นบนยอดดอยแม่สล
อง ตั้งอยูบ่นยอดดอยสูงสุดของดอยแม่สลอง ห่างจากหมู่บา้นประมาณ 4 กม. พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินท
ราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยูบ่นยอดสูงสุดที่ระดบัความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บา้นสันติคีรี ห่างจากหมู่บา้น 4 
กม. พระบรมธาตุฯ สร้างแลว้เสร็จเม่ือราวปี พ.ศ. 2539 เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จยา่ 

17.00 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชม ตลาดชาบนดอยแม่สลอง ซ่ึงที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งน้ีมีชาให้เลือกมากมาย
หลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงกา้นอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาส่ีฤดู ชาโสม ชาขา้วหอม ชามะลิ ชาหม่ืนล้ี
และชนิดอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกัน
โรคเบาหวาน ลดความอว้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นยาแลว้ ชายงัเป็นเคร่ืองด่ืมที่ชาวจีนนิยมด่ืมกนัอีกดว้ย 

18.00 น. น าท่านเดินทางเช็คอินเขา้ที่พกั (อาหารเยน็ตามอธัยาศัยที่ห้องอาหารดอยหมอกดอกไม้) 
(พักดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท ดอยแม่สลอง หรือเทียบเท่า) 

 

 
 
 
 
 
วนัที่สาม : สวนดอกไม้ดอยตุง-จุดชมววิดอยช้างมูบ-จุดชมววิดอยผาฮี-้ไร่ชาฉุยฟง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 
10.00 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาวบนพื้นที่ 

25 ไร่ อยูด่า้นหนา้ของพระต าหนักดอยตุง สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2534 ภายในสวนถูกตกแต่งดว้ยสีสันพรรณไม้
ได้อย่างสวยงาม ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนออกดอกตลอดทั้งปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยนืต่อตวั งาน
ประติมากรรมน้ีได้รับพระราชทานช่ือว่า “ความต่อเน่ือง” นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยงัมี
โรงเรือนไมใ้นร่ม จุดเด่นคือกลว้ยไมจ้  าพวกรองเทา้นารีชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงาม หากเดินเหน่ือย ที่น่ียงัมี
ร้านกาแฟไวบ้ริการซ่ึงก็เป็นกาแฟที่ไดจ้ากดอยตุงน่ีเอง 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ครัวต าหนกัดอยตุง (มื้อที่ 6) 



13.30 น. น าท่านชมวิว จุดชมววิไทย-พม่า ที่ ดอยช้างมูบ ที่สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2535 บนพื้นที่ 250 ไร่ บริเวณทางเขา้
ของสวน มีพระสถูปช้างมูบตั้งอยูบ่นหินขนาดใหญ่ ซ่ึงมีลักษณะเหมือนช้างหมอบ เป็นเจดียข์นาดเล็กที่
เก่าแก่ ซ่ึงน่าจะเป็นที่มาของช่ือดอยแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชมววิร้านกาแฟที่ ดอยผาฮี้ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวไทย
ภูเขาเผา่อาข่าที่ใชชี้วติแบบเรียบง่าย และยงัเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย ให้
ท่านไดชิ้มกาแฟรสชาติเยีย่มตามอธัยาศยั ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮ้ี คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็น
ทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหนา้ มีมุมนัง่เล่นเก๋ๆ ชมววิหอ้ยขา จิบกาแฟ 

 
 
 
 
 
 
16.30 น าท่านสมัผสักบับรรยากาศแบบธรรมชาติที่ ไร่ชาฉุยฟงไร่ชาคุณภาพอนัดบัตน้ ๆ ของไทย บรรยากาศโดย

รอบเต็มไปดว้ยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตวัไร่ชาตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกไล่ระดบัลงมาเป็นขั้นบนัได มี
ร้านชาเล็กๆ ตั้งอยูค่ลา้ยระเบียงยืน่ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหน าไปกบัเมนูสารพดัชา 
พร้อมช่ืนชมความงามของไร่ได ้

18.30 น. น าท่านส่งสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงดว้ยความปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบริการ  2-3 ท่าน  (รถเก๋งไม่มีไกด์)      ราคาท่านละ  6,500 บาท 
อตัราค่าบริการ  4-5 ท่าน  (รถ6ที่น่ังไม่มีไกด์)  ราคาท่านละ  6,250 บาท 
อตัราค่าบริการ  6-9 ท่าน  (รถตู้พร้อมไกด์)      ราคาท่านละ  5,990 บาท 

(กรณเีดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง /ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินเดนิทาง/ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี) 
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 ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 
 
 



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 


