
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์เชียงราย ราคาโปรโมช่ัน  2 วนั 1 คืน (รหัส P11-64) 
วดัร่องขุ่น –ไร่บุญรอด–วดัพระแก้ว – กระเหร่ียงรวมมติร - วดัห้วยปลากั้ง 

วดัร่องเสือเต้น – ไร่ชาฉุยฟง  – ถ า้ปลา – แม่สาย –สามเหลีย่มทองค า 
 
 
 
 
 
วนัแรก  วดัร่องขุ่น –  ไร่บุญรอด–บ้านกระเหร่ียงรวมมิตร-วดัห้วยปลากั้ง -วดัร่องเสือเต้น  
เชา้                รับคณะที่จุดนดัพบ  
08:30 น.  พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวดัที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปิน 

ของจงัหวดัเชียงราย เพือ่มุ่งสร้างงานพทุธศิลป์ที่มีเอกลกัษณ์ของตวัเองและประกาศความยิง่ใหญ่ต่อคนทั้งโลก
เพือ่ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว จนเป็นที่รู้จกัของชาวต่างชาติในนาม 
 "White Temple"  

10:00 น.  พาคณะเที่ยวฤดูหนาวอากาศค่อนขา้งเยน็สบาย อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 19.1 องศาเซลเซียส สภาพ 

ของพื้นที่โดยทัว่ ๆ ไป เป็นที่ลาดเนินเขา มีภูเขาเล็ก ๆภายในไร่บุญรอดเพาะปลูกพื้นหลากหลายชนิด แต่ที่ถือ
เป็นไฮไลทข์องที่น่ีเลยก็คอื ไร่ชาอู่หลงสายพนัธุจิ์นซวน (Jin Xuan) หรือ ชาอู่หลงเบอร์ 12 เป็นชาสายพนัธุ์
ไตห้วนั ที่ปลูกบนพื้นที่กวา่ 600 ไร่ กลา้งไกลลดหลัน่กนัลงมาอยา่งสวยงาม ทั้งน้ี ชาอู่หลงเบอร์ 12 นิยมปลูก
ดว้ยความสูงของพื้นที่ 450 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เพราะท าใหไ้ดก้ล่ินหอม รสเลิศ 

12:00 น.  พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านขา้วซอยพอใจ  (มีอ้ที่ 1) 
13:00 น.  พาคณะเที่ยวบ้านกระเหร่ียงรวมมิตรนอกจากชาวกระเหร่ียงแลว้ยงัมีหมู่บา้นชาวเขาเผา่อาข่าและลาหู่ในระแวก 

 ใกลเ้คียง หมู่บา้นกระเหร่ียงเป็นหมู่บา้นขี่ชา้งเที่ยวชมหมู่บา้นชาวเขา บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร 



  ( นัง่ชา้ง 400 บาทนัง่ได ้2 ท่าน ) 
 
15:30 น. พาคณะนมสัการวัดห้วยปลากั้งมหศัจรรยม์หาเจดีย๙์ ชั้นภายในเจดีย ์มีเจา้แม่กวนอิมจ าลองแกะสลกัดว้ยไม ้

ตรงบริเวณชั้นหน่ึงของเจดีย ์และแต่ละชั้นจะมีพระพทุธรูปประจ าชั้นประดิษฐานอยูด่ว้ย 
 
16.30 น. จากนั้นพาคณะเขา้เที่ยวชมวหิารสีฟ้าที่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงราย  ก่อนพาคณะแวะจิบ 
                            กาแฟพร้อมชมววิริม แม่น ้ ากกที่ร้านมโนรมณ์ พร้อมถ่ายรูปกบัมุมเก๋ๆภายในร้าน 
 
 
 
 
 
 
 
18:00 น.  พาคณะเดินเที่ยวชอ้ปป้ิงไนท์บาร์ซ่า เชียงรายสินคา้ที่มีขายในตลาดเชียงรายไนทบ์าร์ซาร์ โดยส่วนมากจะเป็น 

ของจ าพวกของที่ระลึกฝีมือชาวเขาเผา่ต่าง ๆ และสินคา้แฮนดเ์มทของชาวเชียงราย มีทั้งเส้ือผา้ซ่ึงมีเอกลกัษณ์
เด่นเส้ือผา้พื้นเมืองแบบชาวลา้นนา ผา้ทอมือลายต่าง ๆ มีเคร่ืองประดบัทั้งเงิน ทองเหลือง ไม่วา่จะเป็นสร้อยคอ 
ก าไล เขม็ขดั ตุม้หู ลวดลายสวยงามมีเอกลกัษณ์ของทางเหนือแบบชดัเจน รวมไปถึงกระเป๋าหลากหลายแบบ ที่
เห็นเด่น ๆ ก็จะเป็นกระเป๋าแบบชาวเขา สีสนัสดใส สะดุดตาราคาที่ไม่แพงนกั (ม้ือเยน็อิสระในไนทบ์าร์ซ่า) 

19:00 น .  พาคณะเขา้ที่โรงแรมพมิานอินน์ ในตวัเมืองเชียงรายหลงัเขา้ที่พกัสมาชิกพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง        ไร่ชาฉุยฟง –ถ า้ปลา – แม่สาย – สามเหลีย่มทองค า– พระธาตุจอมกติติ 
07:00 น.  รับประทานอาหารที่โรงแรม  (มื้อที่ 2) 
08:00 น.  ออกเดินทาง สู่แม่จนั ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่บา้นพญาไพร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวงและ อ าเภอ 

แม่จนั จงัหวดั เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริษทั ฉุยฟงที จ  ากดั ซ่ึงป็นผูผ้ลิตใบชารายใหญ่ที่สุดใน 
จงัหวดัเชียงรายโดยมี ประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามากวา่ 40 ปี ปัจจุบนั บริษทั ฉุยฟง  เป็นผูผ้ลิตชา
ผูจ้ดัจ  าหน่าย และผูส่้งออก มีกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ผูใ้ชท้างดา้นอุตสาหกรรม เช่น โออิชิ มาลี ยนีูฟ ลิปตนั เป็น
ตน้ สวนชาตั้ง อยูบ่นเน้ือที่กวา่1,000 ไร่ 

11:00 น.  พาคณะเที่ยวชมวัดถ า้ปลา หรือ วดัพทุธสถานถ ้าปลาถ ้าปลา มีลกัษณะเป็นล าธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใตภู้เขา 
หินปูน ไหลทะลุผา่นภูเขาหลายเสน้ทางโดยไหลออกทางหนา้ปากถ ้าดา้นทิศตะวนัออกสายน ้ า เหล่าน้ีมีตน้
ก าเนิดมาจาก น ้ าตกหว้ยเน้ีย ถ ้าน้ีวดัความกวา้งไดป้ระมาณ 2.50 เมตร ความสูงวดัจากฝ่ังน ้ าขึ้นไป สูงประมาณ 
1.50 เมตร น ้ าลึกประมาณ 0.50 เมตร และภายในถ ้ายงัมีพระพทุธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า 



ประชาชนทัว่ไปเรียกวา่ "พระทรงเคร่ือง" เป็นที่เล่ือมใสของประชาชนในแถบน้ีเป็นอยา่งมาก 
 

12:00 น. พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านสุโขทยับุฟเฟ่ต ์(มื้อที่ 3) 
13:00 น.  พาคณะเที่ยวชอ้ปป้ิงตลาดแม่สายเหนือสุดของประเทศไทยติดต่อกบัประเทศพม่าที่ท่าขี้ เหล็กโดยมีแม่น ้ าแม่สาย 

เป็นพรมแดน มีสะพานเช่ือมเมืองทั้งสองเขา้ดว้ยกนั ทั้งชาวเขาและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่คา้ขายกนัโดยเสรี 
นกัท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปยงัท่าขี้ เหล็กของพม่าเพือ่ซ้ือสินคา้พื้นเมืองและสินคา้ราคาถูกอ่ืนๆเช่น 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองทองเหลือง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

14:00 น.  พาคณะเดินทางสู ้เชียงแสน สามเหลี่ยมทองค าแห่งน้ี แรกเร่ิมเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีช่ือเสียงโด่งดงั 
ของโลกโดยการน าทองค ามาแลกกบัฝ่ิน ซ่ึงในบริเวณน้ีเหมาะอยา่งยิง่ในการแลกเปล่ียนเน่ืองจากทั้งที่ต ั้งและ
การเดินทางที่ไม่ยากนกั เพราะ สามเหล่ียมทองค าเป็นจุดตดัของแม่น ้ าโขงกบัแม่น ้ ารวก ที่ผูค้นทัว่ไปเรียกวา่ สบ
รวกชายแดนบริเวณน้ี เป็นเขตแดนของสามประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า โดยมีสนัดอนตรงกลางยิง่เหมาะกบัการ
แลกเปล่ียนมากยิง่ขึ้น เม่ือวนัเวลาผา่นไป การกวาดลา้งยาเสพติดมีมากขึ้นท าใหก้ารคา้ฝ่ินเร่ิมหมดไปและถูก
พฒันามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นกัทอ้งเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ไดค้ือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ 
บริเวณ ซุม้ประตูสามเหล่ียมทองค าจากนั้น นมสัการพระพทุธรูป องคสี์ทองอร่าม นามวา่ พระพทุธนวลา้นต้ือ ที่
ประดิษฐานบน เรือแกว้กุศลธรรมตั้งโดดเด่นอยูบ่ริเวณชายน ้ า เพือ่ความเป็นศิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยว
ต่อ 

16:00 น  พาคณะนมสัการพระธาตุจอมกิตติแห่งน้ีก็มีความเก่ียวเน่ืองอยา่งมากกบัพระเจา้พรหมมหาราช หลงัจากกูค้วาม 
เป็นไท และขอมส้ินอ านาจไปจาก ประเทศไทยแลว้  

17:00 น.  พาคณะแวะซ้ือของฝาก นนัทวนั(ก๋องค า)ไดผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ช่น แหนม แคบหมู หมูยอ สินคา้ของ 
ฝาก และผลิตภณัฑ ์OTOP ที่ขึ้นช่ือของจงัหวดัเชียงรายและ 8 จงัหวดั ภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 



 
17:30 น. ส่งคณะที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
 
 

ค่าบริการ ราคาท่านละ  2,990  บาท  (คณะ2-3 ท่านใช้ รถเก๋ง ) 
ค่าบริการ ราคาท่านละ 2,990  บาท  (คณะ4-5 ท่านใช้ 6 ที่นั่ง ) 

ค่าบริการ ราคาท่านละ  2,990  บาท  (คณะ6-10+ไกด์ ท่านใช้ ตู้ วไีอพ ี) 
ที่พกัระดบั 3 ดาว(กรุณาโทร. เช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 

โรงแรมพมิานอนิน์/โรงแรมธันยาอนิน์ 
 (กรณเีดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง /ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินเดนิทาง/ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี) 

อัตรานีร้วม 

- ค่ารถปรับอากาศเดินทางตามระบ ุ
- ค่าที่พกัปรับอากาศพกั 2  ท่าน/หอ้ง (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
- ค่าเอกสารผา่นแดนพม่า  
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตามรายการที่ระบุส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทย+อาหาร  3 ม้ือ  

อัตรานี้ไม่รวม   
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าทิปมคัคุเทศก ์มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ 
-  ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ าเป็น
และเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทกุคร้ัง 
 


