
 

 

โปรแกรมทัวร์เชียงราย –เชียงใหม่ 3วนั 2 คืน (รหัส T3) 

สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง–ไร่ชาฉุยฟง– แม่สาย-ไร่บุญรอด–วัดร่องขุ่น–น า้พุร้อนแม่ขะจาน  

อุทยานแห่งชาติดอยอนิททนท์–พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – ตลาดม้ง 

 

 

วนัแรก          ไร่ชาฉุยฟง– แม่สาย–สวนดอกไม้ดอยตุง -ดนิเนอร์ริมแม่น า้กก 

08.00 น. รับสมาชิกที่สนามบินเชียงราย  หรือจุดนดัพบในตวัเมืองเชียงราย 

10.00 น. พาทุกท่านเดินทางถึง “ไร่ชาฉุยฟง” ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่บา้นพญาไพร ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวงและ 

อ าเภอแม่จนั จงัหวดั เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี ตั้งอยูใ่นภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง ดว้ยความความ

สวยงามของไร่ชาที่กวา้งใหญ่กว่าพนัไร่โดยจะปลูกโคง้วนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันไดซ่ึงดู

สวยงามแปลกตากวา่ไร่ชาที่อ่ืนท าใหไ้ร่ชาฉุยฟงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จงัหวดัเชียงราย 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารที่อ  าเภอแม่สาย   (มื้อที่ 1)  

12.30 น.  น าท่านเดินช็อปป้ิงตามอัธยาศัยที่  ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พม่า จ  าหน่ายสินค้านานาชนิด 

ประเภทอญัมณี พลอยสี ทบัทิม หยก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้แฟชัน่ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ เคร่ืองประดบั รองเทา้ 

กระเป๋า เส้ือกนัหนาว  อาหารทะเลแหง้ เหลา้ บุหร่ี ของเล่นเด็ก ผา้ห่ม ของใช ้ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่

หลกัสิบถึงหลกัพนั ส่วนใหญ่เป็นสินคา้จากประเทศจีน 

15.00 น.  น าทุกท่านเดินทางสู่“ดอยตุง”พาท่านเดินชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ซ่ึงเป็นสวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาว

สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ใกลก้บัพระต าหนกัดอยตุง  

 



 

 

 

17.30 น. พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ตวัเมืองเชียงราย แวะรับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารริมแม่น ้ ากกพร้อมชม

พระอาทิตยต์กดินริมแม่น ้ ากก เชียงราย (มื้อที่ 2) 

18.30 น. พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกัดว้ยความปลอดภยัที่โรงแรมในตวัเมืองเชียงราย 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว) 

วนัที่สอง        ไร่บุญรอด – วดัร่องขุ่น – น า้พุร้อนแม่ขะจาน –Chiangmai Night Bazaar 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

08.30 น. พาทุกท่านเดินทางถึง“ไร่บุญรอด” เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกขา้วบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซ่ึงอยูด่้านหน้าแลว้ ยงัมีพื้นที่

เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากวา่ 600 ไร่  อีกทั้งยงัปลูกพชืหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน (รถจอด 3 

จุด จอดหน้าไร่+จุดชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ทัวร์ไม่รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล่น กรณีลูกค้าต้องการใช้

บริการเพิ่มเติม) 

10.00 น. พาทุกท่านเดินทางถึง“วัดร่องขุ่น”ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองถือเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คที่ตอ้งไปเม่ือไปเยอืนเม่ือ

ไปถึงจงัหวดัเชียงราย ส าหรับ “วัดร่องขุ่น”วดัที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์”

จิตรกรเรืองนามที่อุทิศตนสร้างวดัอนัยิง่ใหญ่น้ีขึ้นเพือ่ถวายเป็นพทุธบูชา มีความโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์ทาง

ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวจิิตรอลงัการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั 

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 4)  

14.00 น.  น าท่านเดินทางถึง วัดแสงแก้วโพธิญาณ  เป็นวดัที่มีความงดงามมาก สร้างขึ้นดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นที่

ครูบาอริยชาติไดมี้นิมิตเห็นเนินเขาไม่สูงนกั มีตน้ไมใ้ห้ร่มเงาลลอ้มรอบดว้ยป่าไผ่สงบร่มร่ืนเหมาะแก่การ

สร้างพุทธสถานอยา่งยิง่จึงเล่านิมิตนั้นให้พ่อหลวงยา ศรีทาและชาวบา้นฟัง คณะชาวบา้นจึงน าครูบาอริ

ยชาติส ารวจพื้นที่โดยรอบ จนมาถึงทา้ยหมู่บา้นห่างจากหมู่บา้นประมาณ 1.5 กิโลเมตร เรียกวา่ "ดอยม่อน

แสงแกว้" ครูบาเห็นวา่เนินเขาน้ีคลา้ยกบัในนิมิตไม่ผิดเพี้ยน เนินดอยม่อนแสงแก้ว จึงได้กลายเป็นวัดแสง

แก้วโพธิญาณ มาจนทุกวนัน้ี 



16.00 น.  น าท่านแวะพกัที่  เป็นน ้ าพรุ้อนที่เกิดจากธรรมชาติ มีสองบ่อ ภายในมีร้านกาแฟใหท้่านไดชิ้ม มีร้านขายของ

ที่ระลึกใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมไดต้ามอธัยาศยั 

18.00 น. พาทุกท่านเดินทางถึง “ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่” (อาหารเย็นตามอัธยาศัย) แหล่งตลาดนัดของยอดนักชอ้ป

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนดัแห่งน้ีอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขายหลากหลายผลิตภณัฑ์

ตลอดสองขา้งทางบนถนนชา้งคลาน สินคา้ทั้งพื้นเมือง เส้ือผา้ เคร่ืองเงิน รองเทา้ ผา้ กระเป๋าเดินทาง เป็นตน้ 

 

 

 

19.00 น. พาทุกท่านกลบัสู่ที่พกั ณ โรงแรมในตวัเมืองเชียงใหม่ 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่  ระดับ 3 ดาว) 

วนัที่สาม        ดอยอนิทนนท์-น า้ตกวชิรธาร- เจดย์ีนภเมทนีดล –น า้ตกวชิรธาร 
07.00 น. อรุณสวสัด์ิดว้ยกาแฟหอมกรุ่นพร้อมรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (มื้อที่ 5) 
10.00 น.              ออกเดินทางมายงั “น ้าตกวชิรธาร”ความงามแห่งดอยอินทนนท ์แต่เดิมช่ือวา่ “น ้ าตกตาดฆอ้งโยง” ภายหลงั

ไดมี้การเปล่ียนช่ือใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
12.00 น.  พาทุกท่านพกัรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่ 6)  
13.00 น. พาทุกท่านออกเดินทางถึง“อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 

เมตร จุดส้ินสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของ
กองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจา้อินทวิชยานนท์ เจา้เมืองเชียงใหม่องค์สุดทา้ย มีพื้นที่
ครอบคลุมอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทองและอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือที่ประมาณ 
482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปดว้ยภูเขาสูงสลบัซับซ้อน มีดอยอินทนนทซ่ึ์งเป็นส่วน
หน่ึงของเทือกเขาหิมาลยั พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
สภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก 
ระดับน ้ าทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดบัสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,330 
เมตร ป่าอินทนนทน้ี์เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้ าแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน 
และเป็นส่วนหน่ึงของตน้น ้ าแม่ปิงที่ ให้พลงังานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม 
เช่น น ้ าตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ “น ้ าตกแม่ยะ” ที่ไดช่ื้อวา่สวยที่สุดของประเทศ 
ใกล้กันนั้ นท่านสามารถเยี่ยมชมความงดงามของ “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล”องค์สีน ้ าตาล 
ประดิษฐานอยูบ่นที่สูงสุดในพระราชอาณาจกัรไทย เคียงคู่กบั “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ”องค์สี
ม่วงอมชมพ ูตั้งอยูบ่นกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางดา้นซา้ยมือ สร้างขึ้นโดยกองทพัอากาศร่วมกบัพสกนิกรชาว
ไทย โดยพระมหาธาตุเจดียน์ภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว”เน่ืองในวโรกาสทรง



เจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดียน์ภพลภูมิสิริ สร้างถวาย 
“สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ”เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเม่ือปี 
พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากวา่ ๒๐ ปีแลว้ ที่พระมหาสถูปเจดียอ์นัยิง่ใหญ่เพยีงฟ้าจดดินองคน้ี์ ไดป้ระดิษฐาน
อยา่งสง่างาม เป็นที่เคารพสกัการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท ์ 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 น. ใกลก้นันั้นท่านสามารถแวะเยีย่มชมตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท ์ที่น่ีเป็นเหมือนร้านคา้ชุมชน
ที่น าผลิตภณัฑท์างการเกษตรทั้งผกัผลไม ้ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเส้ือผา้ ต่าง ๆ 
นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กนั แลว้แต่วา่จะต่อรองราคาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

17.00 น. ส่งคณะทุกท่านถึงสนามบินเชียงใหม่ พร้อมความประทบัใจ   

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

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม  ที่พกัได้ดงันี ้
เชียงราย : ไดม่อนปาร์คอนิน์รีสอร์ท /โรงแรมพมิานอนิน์  / โรงแรมธันยาอนิ 

เชียงใหม่ : โรงแรมฮอลเิดย์การ์เด้น/โรงแรมเชียงใหม่ภูค า/โรงแรมเมย์ฟลาวเว่อร์ 
 

ที่พกัระดบั 4 ดาว  มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
เชียงราย : โรงแรมเวยีงอนิริเวอร์ไซด์ / โรงแรมแกรนด์วสิต้า / โรงแรมรสา  

เชียงใหม่ : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ/โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์/โรงแรมดวงตะวนัเชียงใหม่ 
 



 

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 

 
 


