
 

 

 

โปรแกรมทัวร์ เชียงราย-ดอยแม่สลอง สวนส้มธนาธร 3 วนั 2 คืน (รหัส T5) 

วดัร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-วดัห้วยปลากั้ง-ปางช้างรวมมิตร-วดัร่องเสือเต้น-สวนส้มธนาธร-วดัท่าตอน - ดอย

แม่สลอง-ไร่ชาฉุยฟง-วดัถ า้ปลา-ตลาดชายแดนแม่สาย-สามเหลีย่มทองค า 

 

 

วนัแรก          วดัร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-วดัห้วยปลากั้ง-ปางช้างรวมมิตร-วดัร่องเสือเต้น-ไนท์บาร์ซาร์ 

เช้า  รับสมาชิก ณ สนามบินเชียงราย หรือจุดนดัพบในตวัเมืองเชียงราย 

10.00 น. น าท่านเดินทางถึง“วัดร่องขุ่น”ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองถือเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คที่ตอ้งไปเม่ือไปเยือนเม่ือไปถึง

จงัหวดัเชียงราย ส าหรับ “วดัร่องขุ่น” วดัที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพพิฒัน์” จิตรกรเรือง

นามที่อุทิศตนสร้างวดัอันยิ่งใหญ่น้ีขึ้ นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและ

สถาปัตยกรรมที่แสนวจิิตรอลงัการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั 

11.00 น. น าท่านเดินทางถึง“ไร่บุญรอด”เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวดัร่องขุ่น เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่บุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกขา้วบาเล่ของเบียร์สิงห์ซ่ึงอยูด่า้นหน้าแลว้ 

ยงัมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากว่า 600 ไร่  อีกทั้งยงัปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน และ

พื้นที่จดัสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ทุกท่านไดถ่้ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอดหน้าไร่+จุดชมวิวไร่ชา+หอซิปไลน์) 

(ทัวร์ไม่รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล่น กรณลูีกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

14.00 น. ชมมหัสจรรยม์หาเจดีย ์9 ชั้น ณ วัดห้วยปลากั้งเป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่นเขา และมีเนิน

เขารายรอบวดัสามารถเห็นววิทิวทศัน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 

9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา หลงัคาสีแดงมีรูปป้ันมงักรทอดยาวทั้งสองขา้ง

บนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย ์เล็กๆ 12 ราศี วดัห้วยปลากั้งเป็นวดัซ่ึงชาวบา้นนับถือและเช่ือกนัว่าหากใครไดม้าเยอืน



จะหมือนกับได้ขึ้ นสวรรค์ ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดียเ์ป็นที่

ประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิมแกะสลกัจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ เจดีย ์9 ชั้นน้ี มีช่ือวา่ พบโชคธรรมเจดีย ์

 

 

 

 

 

 

15.30 น. เดินทางไป ปางช้างกะเหร่ียงรวมมิตร พาท่านสมัผสัปางชา้งบรรยากาศริมแม่น ้ ากก (ไม่รวมค่าน่ังช้าง) 

17.00 น. น าท่านเดินทางถึงวัดร่องเสือเต้นวดัร่องเสือเตน้ ตั้งอยู่ที่หมู่บา้นร่องเสือเตน้ ต  าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย และก าลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ ถูกพูดถึงในเร่ืองของเอกลักษณ์ความงดงามทาง

สถาปัตยกรรม อนัเกิดจากการสร้างสรรค์ศิลปินชาวบา้น นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาว

เชียงราย  ไฮไลทเ์ด็ดของวดัแห่งน้ีคือ "วิหารร่องเสือเต้น" ซ่ึงความโดดเด่นของวหิารแห่งน้ีอยูท่ี่ศิลปะของตวัวหิาร

ที่สวยงามและมีเอกลกัษณ์น่าจดจ า มีลกัษณะเป็นศิลปะแนวประยกุต ์โดยใชโ้ทนสีน ้ าเงินและสีฟ้าเป็นหลกั ที่ใช้

เป็นส่ือแสดงถึงธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ อนัเป็นหลกัความจริงตามเหตุและผล เปรียบเสมือน

เป็นทอ้งฟ้าที่สดใส และไม่วา่ใครก็ตามที่ไดม้าเห็น ต่างก็ตะลึงในพทุธศิลป์ที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลกัษณ์เป็น

ของตวัเอง 

18.00 น. น าท่านเขา้เที่ยวชมและชอ้ปป้ิงของฝาก สินคา้พื้นเมืองที่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย (อาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

19.30 น. น าสมาชิกเขา้ที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย  ระดับ 3 ดาว) 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง       น า้พุร้อนป่าตึง–สวนส้มธนาธร – เชียงใหม่ – วดัท่าตอน-ตลาดชา-ดอยแม่สลอง 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

08.40 น. น าท่านเดินทางถึงน ้าพุร้อนป่าตึง เป็นบ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติที่สวยงาม อุณหภูมิของน ้ า อยูร่ะหว่าง 70–109 องศา

เซลเซียส มีอาคารอาบน ้ าแร่เพื่อสุขภาพบริเวณรอบๆบ่อน ้ าร้อน สระน ้ าและสวนสุขภาพ เพือ่ให้ผูท้ี่มาพกัผ่อนได้

อาบน ้ าแร่เพือ่สุขภาพที่สามารถรักษาโรคผวิหนงั โรคปวด ต่างๆ 



10.00 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชมสวนส้มธนาธร(สวนแปดท่าตอน)เป็นสวนส้มที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเชียงใหม่ ซ่ึงสวน

สม้ธนาธรแห่งน้ี เป็นที่รู้จกักนัดีในเร่ืองของคุณภาพ จนอาจกล่าวไดว้่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมืองฝางซ่ึงเป็น

เมืองตน้ก าเนิดของส้มพนัธุ์สายน ้ าผึ้ งเลยทีเดียว ที่ น่ีก่อตั้งขึ้นโดยคุณบัณฑูร จิระวฒันากูล โดยเป็นสวนส้มที่

สามารถปลูกสม้ไดม้ากกว่า 10 สายพนัธุ ์แต่ที่รู้จกักนัดี คือ ส้มสายน ้ าผึ้ง สม้ฟรีมองตธ์นาธร และปัจจุบนัไดพ้ฒัน

ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเขา้ไป ชมสวนและชิมน ้ าส้มสดๆ พร้อมกบัเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

กลบับา้น น าท่านนัง่รถรางชมสวน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัริมแม่น ้ามาว ณ ร้านอุ่นไอมาว (มือ้ที่ 3) 

14.30 น. น าท่านเดินทางเขา้ชมวัดท่าตอนวดัท่าตอนเดิมเป็นวดัเก่าแก่สนันิษฐานไดจ้าก วตัถุโบราณที่คน้พบในบริเวณน้ี วดั

ท่าตอนยงัเป็นสถาบนัการศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนยบ์  าบดัยาเสพติด และสงเคราะห์

ชาวเขา เป็นวดัที่มีทิวทศัน์งดงาม และเน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงครองราชยเ์ป็นปีที่ 50 ทาง

วดัไดริ้เร่ิมโครงการก่อสร้างเจดียแ์กว้เฉลิมพระเกียรติไวบ้นยอดเขา ดา้นบนมีจุดชมววิซ่ึงจะมองเห็นชุมชน ทุ่งนา 

และแม่น ้ ากกไหลคดเคี้ยวอยูเ่บื้องล่าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลองระหว่างทางแวะไร่องุ่นหอมแผ่นดิน 

(ตามอัธยาศัย) 

17.30 น. น าท่านเดินทางเที่ยวชม “ตลาดชา”บนดอยแม่สลอง ซ่ึงที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งน้ีมีชาให้เลือกมากมายหลาย

ประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงกา้นอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาส่ีฤดู ชาโสม ชาขา้วหอม ชามะลิ ชาหม่ืนล้ีและชนิดอ่ืนๆ

อีกมากมาย ซ่ึงสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกนัมากนกั เช่นป้องกนัโรคมะเร็ง ป้องกนัโรคเบาหวาน ลดความอว้น 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นยาแลว้ ชายงัเป็นเคร่ืองด่ืมที่ชาวจีนนิยมด่ืมกนัอีกดว้ย 

18.30 น. น าท่านเดินทางเช็คอินเขา้ที่พกั เก็บสมัภาระ ก่อนรับประทานอาหารเยน็ในที่พกั (มื้อที่ 4) 

 

 

 

 

 

(พัก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท หรือเทยีบเท่า) 

 

วนัที่สาม       ไร่ชาฉุยฟง-วดัถ า้ปลา-ตลาดชายแดนแม่สาย-สามเหลีย่มทองค า 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

09.00 น. น าท่านสัมผสักบับรรยากาศแบบธรรมชาติที่  ไร่ชาฉุยฟงไร่ชาคุณภาพอนัดบัตน้ ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบ

เต็มไปดว้ยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา ตวัไร่ชาตั้งอยูบ่นเนินเขาปลูกไล่ระดบัลงมาเป็นขั้นบนัได มีร้านชาเล็กๆ 

ตั้งอยูค่ลา้ยระเบียงยืน่ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่นและอ่ิมหน าไปกบัเมนูสารพดัชา พร้อมช่ืนชมความงาม

ของไร่ไดอ้ยา่งเต็มที่  จากนั้นเดินทางต่อไปยงั วัดถ า้ปลา หรือ วัดพุทธสถานถ า้ปลา โดย ถ ้ าปลา มีลกัษณะเป็นล า



ธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใตภู้เขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ ้ าด้านทิศ

ตะวนัออกสายน ้ า เหล่าน้ีมีตน้ก าเนิดมาจาก น ้ าตกหว้ยเน้ีย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านครัวสุโขทยั (มื้อที่ 6) 

13.00 น. น าท่านเดินช็อปป้ิงตามอธัยาศยัที่ ตลาดดอยเวา แม่สาย ชายแดนไทย-พม่า จ  าหน่ายสินคา้นานาชนิด ประเภทอญั

มณี พลอยสี ทบัทิม หยก เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เส้ือผา้แฟชัน่ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ เคร่ืองประดับ รองเทา้ กระเป๋า เส้ือกัน

หนาว  อาหารอบแหง้ เหลา้ บุหร่ี ของเล่นเด็ก ผา้ห่ม ของใช ้ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลกัสิบถึงหลกัพนั ส่วน

ใหญ่เป็นสินคา้จากประเทศจีน 

15.30 น. น าท่านเดินทางไปที่เดียวแต่ไดเ้ที่ยวชมววิถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบริเวณ สามเหลี่ยมทองค า

แห่งน้ี แรกเร่ิมเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีช่ือเสียงโด่งดงัของโลกโดยการน าทองค ามาแลกกบัฝ่ิน เม่ือวนัเวลา

ผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นท าให้การคา้ฝ่ินเร่ิมหมดไปและถูกพฒันามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุด

ยอดนิยมที่นกัทอ้งเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ไดค้ือ การถ่ายรูป โดยเฉพาะ บริเวณซุม้ประตูสามเหล่ียมทองค า 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. น าท่านแวะซ้ือของฝาก แคบหมู น ้ าพริกหนุ่ม ไส้อัว่ ที่ร้านขายของฝากทางเขา้สนามบิน  หลังจากที่ซ้ือของฝาก

เรียบร้อยแลว้น าท่านส่งสนามบินเชียงรายดว้ยความปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 

 
อตัราค่าบริการ  2-4 ท่าน (รถเก๋งไม่มไีกด์)        ราคาท่านละ  6,990  บาท 
อตัราค่าบริการ  5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์)  ราคาท่านละ  5,990  บาท 
อตัราค่าบริการ  7-10 ท่าน (รถตู้พร้อมไกด์)      ราคาท่านละ  5,500  บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี) 

ที่พกัระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ดงันี ้

โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอนิน์รีสอร์ท /โรงแรมพมิานอนิน์/โรงแรมธันยาอนิน์ 

ที่พกัระดบั 4 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 

เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมแกรนด์วสิต้า/โรงแรมรสา บูทีค 



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 ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

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 าเป็นและ
เหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 
 


