
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง                     ม.ีค.  - ต.ค.63    PHD-N10F 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เชยีงราย  - ฮโินกแิลนด ์– บอ่นํ �ารอ้นฝาง - วดัทา่ตอน – แมจ่นั 

05.30 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2  ชั �น 3 ประต ู14 เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องเอกสารและสัมภาระ 

07.20 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เท ี�ยวบนิที� DD 8714 (อสิระอาหารเชา้) 

10.00 น. ชวิชวิ ณ. ฮโินกแิลนด ์(Hinoki land) อาณาจกัรไมฮ้โินกแิหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทย 

โดยเนรมติพื�นที�กว่า 83 ไร ่สรา้งเป็นเมอืงจําลองแบบญี�ปุ่ นขนานแท ้โดดเดน่ดว้ยการประดับ

ตกแตง่อยา่งโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากสุะที�โตเกยีว เสาแดงโทรอิเิหมอืนที�วดัฟชูมิอินิารทิี�

เกยีวโต ตลอดจนสิ�งกอ่สรา้งตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (1) ณ.รา้นอาหาร 

14.00น. ผอ่นคลายกับการแชอ่อนเซน นํ�ารอ้น ที� บอ่นํ �าพรุอ้นฝาง อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตดิอยผา้หม่

ปก เมื�อเขา้ไปบรเิวณภายในอทุยานแลว้ จะแบง่ออกเป็น 2 โซนหลกัๆ คอืสว่นที�เป็นบอ่นํ�ารอ้น 

และอกีสว่นหนึ�งเรยีกวา่หว้ยแมใ่จ โซนนี�จะเป็นโซนที�ใหค้วามรม่รื�น อากาศเยน็สบายตลอดทั �งปี มี

ตน้ไมแ้ละลําธารที�สามารถเลน่นํ�าได ้ 

16.00น. นําทา่นถงึ วดัทา่ตอน รมินํ�ากก ซึ�งเป็นวดัที�มพีระพทุธรปูองคใ์หญป่ระดษิฐานในปางตา่งมากมาย 

เป็นเขตอทุยานพุทธศาสนาและสํานักปฏบิตัธิรรม 380 ไร ่67 ตารางวา พื�นที�สว่นใหญเ่ป็นภเูขา

ลาดชนัมทีี�ราบรมิแมนํ่�ากกบรเิวณหนา้มมีหาโพธสิตัวก์วนอมิและบรเิวณลานวัดซึ�งม ีพระบรมธาตุ

รชัมงัคลาจารยส์มานฉนัทห์รอืพระเจดยีแ์กว้ประดษิฐานอยู ่เป็นวัดที�ทา่นสามารถมาชมทะเล

หมอกยามเชา้สดูอากาศบรสิทุธิ�และชมทศันียภ์าพนํ�ากกและชายแดนพมา่ในมมุสงูไดอ้ยา่งเต็มที� 

18.00น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรม รมิจนั รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ รับประทานอาหารเย็น (2) ณ.หอ้งอาหารรี

สอรท์ หลังอาหารอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

วนัท ี�สอง   ดอยตงุ – ดอยชา้งมบู – บา้นผาฮี� – ดอยผาหม ี– เจดยีช์นะศกึ - แมส่าย   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) ณ ที�พักหลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
10.00น. นําทา่นกราบพระธาตดอยตุงสิ�งศักดิ�สทิธิ�คูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดเชยีงราย เป็นที�บรรจ ุพระบรม

สารรีกิธาตlุสว่นพระรากขวัญเบื�องซา้ย(กระดกูไหปลารา้)ของพระพทธเจา้ ชม สวนรกุขชาตดิอย

ชา้งมบู หรอื สวนรกุขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นที�รวมพันธุไ์มห้ายาก โดยเฉพาะกหุลาบพันปี (ไรโดน

เดนดรอน) หลากส ีหลายสายพันธุจ์ากนานาประเทศ จะยิ�งสวยงามมากในชว่งที�ดอกซากรูะ

เมอืงไทยหรอืนางพญาเสอืโคร่งบานในราวตน้เดอืนมกราคม - กมุภาพันธ ์จนที�นี�กลายเป็นสวนป่า

ที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งเลยทเีดยีว ชม"จดุชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมูบ"ตั �งอยูบ่นแนวสนัเขา

แบง่เขตแดนไทย-พมา่ เป็นจดุชมววิทวิทศัน์ของประเทศพมา่ ที�มคีวามสวยงาม 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (4) แบบงา่ยๆบนดอย ผาฮี� เป็นหมูบ่า้นที�อยูแ่นวตะเข็บชายแดนพมา่ 
ที�นี�มกีารผลติกาแฟที�มคีณุภาพและสง่ขายระดับโลก นําชมหมูบ่า้น ดอยผาหม ีป็นหมูบ่า้นชาวเขา
เผา่อาขา่ ที�กอ่นหนา้นั�นอาศัยอยูต่ามตะเข็บชายแดนไทย - พมา่ ไดย้า้ยถิ�นฐานเขา้มาอยูบ่รเิวณ
ดอยผาหมแีหง่นี�  สมัยกอ่นไดท้ําอาชพีปลกูฝิ�นเป็นหลัก จนเมื�อปี 2513  เมื�อพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูร่ชักาลที� 9 พระองคท์รงไดเ้สด็จเยี�ยมเยอืนชาวบา้น และ สอนทาํการปลูกกาแฟ 
แทนการปลูกฝิ� น  ตั �งแตนั่�นมา ชาวบา้นที�นี�ก็หนัมาทําการเกษตรปลกูกาแฟ จนมชีื�อเสยีงโด่งดัง
ไปทั�วโลก กราบสกัการะ พระมหาเจดยี ์“ชยัชนะศกึ” และพระบรมราชานุสาวรยีส์มเด็จพระ
นเรศวรมหาราช บนยอดเขาสงู ๑,๗๕๐ ฟตุ เพื�อเป็นอนุสรณใ์นพระปรชีาสามารถของพระองค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.00น. นําทกุทา่น เลอืกหาซื�อสนิคา้ที�ตลาดชายแดน แมส่าย เป็นอําเภอเหนอืสดุของจงัหวัดเชยีงราย

 และเหนือสดุของประเทศไทย มเีขตแดนตอนเหนือตดิกบัประเทศพมา่ และมดีา่นชายแดน 

ไทย-พมา่ เรยีกวา่ "ดา่นแมส่าย" สามารถผา่นด่านขา้มไปยงัจังหวัดทา่ขี�เหล็กของพมา่ไดโ้ดยม ี

แมนํ่�าสายเป็นพรมแดนทางธรรมชาต ิ

18.00น.        อสิระอาหาร ณ.ดา่นชายแดนแมส่าย หลังจากนั�นนําทา่นเขา้พัก โรงแรม Green View Place 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัท ี�สาม   แมส่าย – ถํ �าหลวง –  ไรบ่ญุรอด – วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัหว้ยปลาก ั�ง – กรุงเทพฯ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (5) ณ ที�พักหลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
09.00น. นําชม ถํ �าหลวง ขนุนํ�านางนอน เป็นถํ�าหนิปนูขนาดใหญ ่ยาวถงึ 7 กโิลเมตร เชื�อวา่เป็นถํ�าที�มี

ความยาวมากที�สดุในประเทศไทย ปากถํ�าเป็นหอ้งโถงกวา้งมาก ภายในถํ�าจะพบกบัความงามของ 

เกล็ดหนิสะทอ้นแสง หนิงอก หนิยอ้ย และมธีารนํ�าไหลตลอดทั �งปี (ถา่ยรปู บรเิวณหนา้ถํ �า 

หากมกีารปิดปรบัปรงุ) และเรื�องราวการชว่ยเหลอืสมาชกิ ทมีหมปู่า ที�ผา่นมา กลายเป็น

เหตกุารณ์ที�โลกตอ้งจดจํา เพราะถกูรอ้ยเรยีงโดยเรื�องราวแหง่มติรภาพ สายใยแหง่มนุษยชาต ิ

ความสญูเสยีที�กลายเป็นพลังที�ผลักดันในภารกจิครั �งนี�สําเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (6) ณ.รา้นอาหาร 

13.00 น. นําชม ไรบ่ญุรอด (รถตูพ้าชม ถงึจุดชมววิ)มพีื�นที�ประมาณ  
 8,000 ไร่ เดมิทไีรบ่ญุรอดปลกูพชืหลายชนดิตามความเหมาะสม 
 กบัสภาพดนิ มากมายหลายชนดิ แต่ปัจจบุันจะแบง่พื�นที�เป็น  
 ไรพุ่ทราไตห้วันลกูเกรด  ประมาณ 2-3 รอ้ยไร่ ไรม่ะเฟือง มะนาว  
 สําหรับทําแยมผลไม ้ไร่ชาอูห่ลงที�มพีื�นที� 600 ไร่ซึ�งภายในตน้ปี 
 ก็จะกลายเป็นพื�นที�ปลูกชาและมโีรงงานผลติชาที�ใหญท่ี�สดุของ 
 ประเทศเพื�อสง่ออกชาอูห่ลงไปไตห้วนัโดยเฉพาะ  ที�เหลอืก็เป็น 
 แอง่นํ�าขนาด 20 ไร่อกีนับรอ้ยจดุ 
14.00น. นําชม วดัรอ่งเสอืเตน้ จ.เชยีงราย พบพระวหิารหลงัใหม ่ที�ม ี

ศลิปะที�มคีวามสวยงดงามแปลกตา เป็นศลิปะประยกุตท์ี�เป็น 

เอกลกัษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนํี�าเงนิฟ้า รูปแบบของศลิปะ 

สว่นหนึ�งมคีวามคลา้ยกับผลงานของ อ.เฉลมิชยั  

โฆษิตพพิัฒน์ และ อ.ถวลัย ์ดัชนีย ์สองศลิปินแหง่ชาตชิื�อดัง  

ชาวเชยีงรายที�รังสรรคผ์ลงานอยูท่ี�วัดรอ่งขุน่ ต.ป่าออ้ดอนชยั  

และพพิธภัณฑบ์า้นดํา ต.นางแล อ.เมอืง จ.เชยีงราย  

รวมอยูด่ว้ย ผลงานดังกลา่วเป็นฝีมอืการรังสรรคข์อง   

นายพุทธา กาบแกว้ หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิ�นชาวเชยีงราย  

ซึ�งเคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน์  

15.00น. ชมความสวยงามและไหวพ้ระ วดัหว้ยปลาก ั�ง กราบนมสัการ 

พบโชคธรรมเจดยี ์สรา้งโดยพระอาจารยพ์บโชค ทา่นมคีวาม 

รูใ้นเรื�องโหราศาสตร ์พบโชคธรรมเจดยีม์อียูด่ว้ยกัน 9 ชั �น  

หลังจากนั�นเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงราย  
18.25 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เท ี�ยวบนิที� DD 8723  
19.40 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทบัใจ 
 
   *************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพ ิ�มทา่นละ 2,000  บาท*** 

 

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั�วเครื�องบนิไป กลับ กรุงเทพฯ-เชยีงราย-กรุงเทพฯ  
            ** สายการบนิที�ใช ้NOK AIR / หรอื AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รบัอากาศ    

- คา่อาหารทกุมื�อตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคุเทศก ์      

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานี�ไมร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ ค่าโทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

- คา่นํ�าหนักกระเป๋า 10 กก. หรอื 15 กก. 

 

 

เงื�อนไขการจอง - มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวน

แลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้บัลูกคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนื

เงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไวแ้ลว้ทั �งหมด 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั

 ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  

 

                                    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

วนัท ี� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 

วนัท ี� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 

วนัท ี� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

วนัท ี� 07-09 // 21-23 ม.ิย.63 

วนัท ี� 12-14 // 19-21 ก.ค.63 

วนัท ี� 02-04 // 16-18 ส.ค.63 

วนัท ี� 06-08 // 20-22 ก.ย.63 

วนัท ี� 04-06 // 18-20 ต.ค.63 

 

7,999 1,500 


