
 
 
 

โปรแกรมทัวร์ เชียงใหม่ – เชียงราย - ภูช้ีฟ้า 3 วนั 2 คืน  (รหัส T1) 
ดอยสุเทพ  - วัดพระธาตุดอยค า – พระต าหนักภูพงิค์-วัดอุโมงค์ 

น า้พุร้อนแม่ขะจาน – วัดร่องขุ่น – ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น 

 
 
วนัที่หนึ่ง      หอค าหลวง – พระธาตุดอยค า – ดอยสุเทพ – พระต าหนักภูพงิค์ – วดัอุโมงค์ 
เช้า รับสมาชิกที่สนามบินเชียงใหม่ หรือ จุดนัดพบในตวัเมืองเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเที่ยว อุทยานหลวงราช

พฤกษ์ งานจดัแสดงพนัธุไ์มต่้างๆ จากทัว่โลกบนพื้นที่กวา้งใหญ่ไพศาล พชืบางชนิดไม่สามารถพบเห็นได้
ในเมืองไทยไดม้ารวมกนัอยู ่ณ สถานที่แห่งเดียวกนั “ราชพฤกษ”์ เป็นช่ือตน้ไมป้ระจ าชาติ ถือเป็นไมม้งคล
ที่มีความส าคญัต่อประเทศไทย เน่ืองจากมีดอกเป็นพวงระยา้ สีเหลืองสด อนัเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา 
และนอกจากน้ีสีเหลืองยงัเป็นสีประจ าวนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษตัริยล์  าดบัที่ 9 แห่งราชวงศจ์กัรี ดว้ยเหตุน้ี ราชพฤกษ ์จึงไดถู้กเลือกให้
เป็นช่ือของงาน มหกรรมพชืสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ์2549  
ก่อนพาท่านเดินทางขึ้นนมสัการหลวงพอ่ทนัใจที่ วัดพระธาตุดอยค าช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความ
ศกัด์ิสิทธ์ิหลายต่อหลายคร้ังที่มีผูเ้ดินทางมาขอพร บนบาน แลว้ ประสบความส าเร็จและไดเ้ดินทางกลบัมา
ถวายดอกมะลิเพือ่แกบ้น 

12.00 น. พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 
13.30  น.   นมสัการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  เชิงดอยอยูห่่างจาก ตวัเมืองเชียงใหม่เพยีง 6 กิโลเมตร และบนเสน้ทางขึ้น

สู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ใหเ้ที่ยวชมไดต้ลอด ดอยสุเทพ เดิมช่ือวา่ “ดอย
ออ้ยชา้ง” ส าหรับดอยสุเทพที่เรียกกนัในปัจจุบนัน้ีเป็น ช่ือที่ไดม้าจาก “พระฤาษีวาสุเทพ” ซ่ึงเคยบ าเพญ็ตบะ
อยูท่ี่เขาลูกน้ีเม่ือพนักวา่ปีมาแลว้ จากนั้นพาท่านเที่ยวชมพระต าหนักภูพิงค์ เป็นที่ประทบัในโอกาสที่เสด็จ
พระราชด าเนินแปรพระราชฐานมาประทบัแรม ที่จงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่ทรงงาน และเยีย่มเยยีนราษฎรในเขต
ภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคนัตุกะที่เขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัไทยในโอกาสต่างๆ การที่



 

 

ทรงเลือกสร้างที่จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากมีอากาศเยน็สบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็นเมืองหลวง
มาก่อน ผูค้นพลเมืองยงัด ารงรักษาจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไว ้

16.00 น.   วัดอุโมงค์ (สวนพทุธธรรม)  มีจุดที่น่าสนในหลายจุด อาทิ อุโมงคใ์ตพ้ระเจดีย ์700 ปี ที่มีความแปลกแบบที่
ไม่สามารถพบเห็นไดจ้ากวดัทัว่ไป โดยเป็นอุโมงคท์ี่เช่ือมต่อกนัถึง 4 อุโมงค ์ดา้นนอกอุโมงคมี์ลานเศียร
พระพุทธรูปสกุลช่างพะเยาที่ใหค้วามรู้สึกขลงัยามที่เดินชม นอกจากนั้นยงัมีหอธรรมโฆษณ์ พิพธิภณัฑ ์เสา
อโศกจ าลอง ลานธรรม เกาะกลางน ้ าท  าบุญให้อาหารปลาฯ รายลอ้มไปดว้ยความร่มร่ืนและสถานที่ปฏิบติั
ทางสงฆ ์

18.00น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 2) 
19.00น. พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกั ณ โรงแรมในตวัเมืองเชียงใหม่ 

(พักโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น  ในตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า) 

วนัที่สอง       เชียงใหม่  เชียงราย น า้พุร้อนแม่ขะจาน  เข่ือนแม่สรวย  วดัร่องขุ่น  ภูช้ีฟ้า 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิพร้อมกาแฟหอมกรุ่นสกัถว้ยพร้อมรับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
08.00 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัเชียงราย 
10.00 น พาคณะแวะชม น ้าพุร้อนแม่ขะจาน เป็นเป็นบ่อน ้ าร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สามารถตม้ไข่สุกไดภ้ายใน

เวลา 3นาที  ซ่ึงเป็นจุดพกัรถระหวา่งทางจาก เชียงใหม่-เชียงราย และมีตลาดจ าหน่ายของที่ระลึก เช่น เส้ือผา้ 
ผา้ฝ้ายทอพื้นเมือง เคร่ืองประดบั ไมแ้กะสลกั มีร้านอาหาร ร้านชากาแฟ ใหแ้วะชิม  

11.30 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง ณ เขื่อนแม่สรวยบรรยากาศริมน ้ าเยน็สบาย  (มื้อที่ 4)  
13.00 น. พาท่านชมความงดงามของวัดร่องขุ่น  เป็นวดัที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์ ศิลปิน

ของจงัหวดัเชียงราย เพือ่มุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลกัษณ์ของตวัเองและประกาศความยิง่ใหญ่ต่อคนทั้ง
โลกเพื่ อถวายต่อพระบาทสม เด็ จพระเจ้าอยู่หั ว  จน เป็นที่ รู้จักของชาวต่างชาติในนาม  "White 
Temple" ระยะเวลาในการสร้างนั้นไม่มีก าหนดจนกวา่จะแลว้เสร็จ ซ่ึงไดว้างแผนทุกอยา่งไวห้มดแลว้ทั้ง
ลูกศิษยท์ี่สานต่อและทุนทรัพย ์ประชาชนคนไทยตอ้งหาโอกาสสกัคร้ังเพือ่มาชมวดัร่องขุ่น ใหไ้ด ้

17.30 น. สมาชิกเดินทางมาถึงภูช้ีฟ้าเขา้สู่ที่พกั ณ รีสอร์ทบนภูช้ีฟ้า  ใหท้่านอาบน ้ าแต่งตวัใหส้ดช่ืนพร้อมชมพระ
อาทิตยต์กตอนเยน็ 

19.00 น. สมาชิกพร้อมกนั ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท ( มื้อที่ 5 ) 
 (พักภูหมอกดอกไม้รีสอร์ท ภูช้ีฟ้า หรือเทียบเท่า) 

**ที่พักบนภูช้ีฟ้าจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็น** 

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่สาม  ภูช้ีฟ้า   กะเหร่ียงรวมมิตร วดัห้วยปลากั้ง  วดัร่องเสือเต้น ร้านกาแฟริมน า้กก 
05.00 น. อรุณสวสัด์ิบนดินแดนที่หนาวเหน็บแต่สวยเกินบรรยายพาท่านขึ้นไปชมพระอาทิตยข์ึ้นยามเชา้โดยรถสอง 

แถวท้องถ่ินพร้อมชมทะเลหมอกให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์ให้ท่านถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลิน
จากนั้นกลบัมาที่พกัใหท้่านพกัผอ่นเดินเล่นตามอธัยาศยั 

07.30น. รับประทานอาหารพร้อมกนั ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่ 6) หลงัอาหารสมาชิกพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
09.00 น. เดินทางกลบัสู่ในตวัเมืองเชียงราย 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ร้านน ้ าเง้ียว ขา้วซอย  (มื้อที่ 7)  
13.00 น. ออกทางเดินไปปางช้างรวมมิตรมีชา้งหลายเชือกเลือกใหเ้ราใชบ้ริการเพือ่นัง่ชมธรรมชาติริมน ้ ากก      

พร้อมกบัชมวถีิชีวติชนเผา่ต่างๆในลุ่มน ้ ากก (ไม่รวมค่าต๋ัวน่ังช้าง)  
14.30 น.   เดินทางสู่วัดห้วยปลากั้งเป็นวดัเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่โบราณและไดรั้บการกล่าวขานจากผูศ้รัทธาทัว่สารทิศถึง 

ความงดงามอลังการและเป็นศูนยร์วมใจพุทธศาสนิกชน โดยมีญาติโยมทั้งประชาชน บุคคลที่มีช่ือเสียง 
ขา้ราชการ นายทหาร นายต ารวจ นักการเมืองระดบัชาติ นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ครู อาจารย ์นักเรียน นกัศึกษา 
คณะผูจ้ดัละคร หน่อง-อรุโณชา ภาณุพนัธ ์ศิลปินดารานกัร้อง นกัแสดงช่ือดงั อั้ม-พชัราภา  

16.00 น.  จากนั้นพาคณะเขา้เที่ยวชมวหิารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงราย  ก่อนพาคณะแวะ
จิบกาแฟพร้อมชมววิริมแม่น ้ ากกที่ร้านกาแฟมโนรมย์ พร้อมถ่ายรูปกบัมุมเก๋ๆภายในร้าน (ตามอัธยาศัย) 

17.30น. พาท่านแวะซ้ือของฝาก แคบหมู ไสอ้ัว่ น ้ าพริกหนุ่ม หมูยอ ฯลฯ ราคาถูกของฝากราคาถูกที่ร้านนนัทวนั 
18.00 น. พาท่านส่งที่สนามบินเชียงราย  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   

อัตรานีร้วม 
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 7 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 
 


