
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง ธ.ค. 62  - พ.ค.63                     

วนัแรก กรงุเทพฯ –เชยีงราย-ไรเ่ชญิตะวนั-วดัรอ่งเสอืเตน้–วดัหว้ยปลาก ัง้-ไรฉุ่ยฟง–แมส่ลอง 

05.00น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2  ชัน้ 3 ประต ู14 เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

06.55น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงรายโดย NOK AIR / AIR ASIA / LION AIR  

08.30น. ถงึสนามบนิแมฟ้่าหลวง  จ.เชยีงรายรถตูป้รับอากาศ  

  รอรับทา่น ออกเดนิทาง  

10.00น. นําทา่นถงึ ไรเ่ชญิตะวนั หรอื ศนูยว์ปัิสสนาสากลไรเ่ชญิตะวนั  
ทีท่า่นพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริะเมธ)ี ไดส้รา้งขึน้ จาก 
แรงบัดดาลใจทีจ่ะหาทีป่ลกีวเิวกสว่นตัวสงบๆ กลายมาเป็น 
ทีส่ว่นรว่มเพือ่ทกุคนไปแลว้ในปัจจบุัน เพือ่ใหค้นกรงุทีม่ ี
เวลานอ้ยไดม้ทีีป่ฏบิัตธิรรม 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ.รา้นอาหาร    
13.00น. นําชม วดัรอ่งเสอืเตน้ พบพระวหิารหลังใหม ่ทีม่ ีศลิปะทีม่ ี

ความสวยงดงามแปลกตา เป็นศลิปะประยกุตท์ีเ่ป็น 

เอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสน้ํีาเงนิฟ้า รปูแบบของศลิปะ 

สว่นหนึง่มคีวามคลา้ยกับผลงานของ อ.เฉลมิชยั  

โฆษิตพพัิฒน ์และ อ.ถวลัย ์ดัชนยี ์สองศลิปินแหง่ชาตชิือ่ดัง  

ชาวเชยีงราย ผลงานดังกลา่วเป็นฝีมอืการรังสรรคข์อง   

นายพทุธา กาบแกว้ หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย  

ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ 

15.00น. ชมความสวยงามและไหวพ้ระ วดัหว้ยปลาก ัง้ กราบนมัสการ 

พบโชคธรรมเจดยี ์สรา้งโดยพระอาจารยพ์บโชค ทา่นมคีวาม 

รูใ้นเรือ่งโหราศาสตร ์พบโชคธรรมเจดยีม์อียูด่ว้ยกัน 9 ชัน้  

หลังจากนัน้เดนิทางดอยแมส่ลอง  



16.00น. นําชม ไรช่าฉุยฟง มพีืน้ทีก่วา้งและไดบ้รรยากาศ ของไรช่าที ่ 
  กวา้งใหญป่ลกูโคง้วนไปตามไหลเ่ขาซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถ 
  แวะถา่ยภาพและชมความงามไดห้ลายจดุ นอกจากจะไดช้ม 
  ทัศนยีภาพทีส่วยงาม  
18.00น. นําทา่นเขา้พัก  ดอยหมอก ดอกไม ้รสีอรท์ หรอื เทยีบเทา่  

หลังจากนัน้ บรกิารอาหารเย็น(3) ณ หอ้งอาหารรสีอรท์  

หลังอาหารผักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง   ดอยแมส่ลอง – วดัทา่ตอน – ฮโินกแิลนด ์– วดับา้นเดน่ – เชยีงใหม ่  

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ ( 4) ณ ทีพั่กหลังอาหารเก็บ 
 สมัภาระออกเดนิทาง นําทา่นเทีย่วชมตลาดยาม 
 เชา้บนดอยแมส่ลอง  
10.00น. นําทา่นถงึ วดัทา่ตอน รมิน้ํากก ซึง่เป็นวดัทีม่พีระ 

พทุธรปูองคใ์หญป่ระดษิฐานในปางตา่งมากมาย  

เป็นเขตอทุยานพทุธศาสนาและสํานักปฏบิัตธิรรม  

380 ไร ่67 ตารางวา พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นภเูขาลาด 

ชนัมทีีร่าบรมิแมน้ํ่ากกบรเิวณหนา้มมีหาโพธสิตัว ์

กวนอมิและบรเิวณลานวดัซึง่ม ีพระบรมธาตรุชัมงัคลาจารยส์มานฉนัทห์รอืพระเจดยีแ์กว้

ประดษิฐานอยู ่เป็นวดัทีท่า่นสามารถมาชมทะเลหมอกยามเชา้สดูอากาศบรสิทุธิแ์ละชมทัศนยี์

ภาพน้ํากกและชายแดนพมา่ในมมุสงูไดอ้ยา่งเต็มที ่

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (5) ณ.รา้นอาหาร  

13.00 น. ชวิชวิ ณ. ฮโินกแิลนด ์(Hinoki land) อาณาจักรไมฮ้โินกแิหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทย 

โดยเนรมติพืน้ทีก่วา่ 83 ไร ่สรา้งเป็นเมอืงจําลองแบบญีปุ่่ นขนานแท ้โดดเดน่ดว้ยการประดับ

ตกแตง่อยา่งโคมแดงขนาดยักษ์แบบวดัอาซากสุะทีโ่ตเกยีว เสาแดงโทรอิเิหมอืนทีว่ดัฟชูมิอินิารทิี่

เกยีวโต ตลอดจนสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00น. นําชมวดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน เดมิชือ่วดั “หรบิญุ

เรอืง” เป็นวดัสวยทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะลา้นนา ชมความ

สวยงามทีแ่ฝงไวด้ว้ยคตธิรรม เป็นการชกันําชาวโลกยคุนี้

ใหใ้กลช้ดิศาสนาและซมึซบัในคําสอนขององคพ์ทุธศาสดา 

พรอ้มๆไปกับการเทีย่วชมพทุธสถานแหง่นี ้และยังเป็น

สถานทีน่มสัการพระธาตปุระจ าปีเกดิท ัง้ 12 ราศ ี 

18.00น. 18.00น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรม เอเชยีพนูเพชร ลังจากเก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก รับประทานอาหารเย็น(6)  

ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 

 

 

 



วนัทีส่าม  เชยีงใหม ่ – ดอยสเุทพ – วดัอโุมงค ์– พระธาตดุอยค า - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (7) หลังอาหาร เก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

09.00น. นําชมวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิารเป็นหนึง่ในวดัที ่

มคีวามสําคัญมากทีส่ดุของจังหวดัเชยีงใหมก่อ่สรา้งตาม 

แบบศลิปะลา้นนาสรา้งในสมัยพระเจา้กอืนากษัตรยิอ์งค ์

ที ่6 ของอาณาจักรลา้นนา 

11.00น. นําชม วดัอโุมงค ์หรอืสวนพทุธธรรม สรา้งขึน้ในสมัยพญามังราย 
ราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึง่ถา้นับถงึวนันีก็้ราวๆ 700 กวา่ปีแลว้  
ตอ่มาพญากอืนา ทรงสรา้งอโุมงคข์ ึน้ทีน่ีเ่พือ่ใหพ้ระมหา 
เถระจันทรใ์ชเ้ป็นทีว่ปัิสสนากรรมฐาน กําแพงภายในจงึเป็นหลาย 
ชอ่งทางเดนิทะลกุันได ้รวมถงึยังมภีาพวาดจติรกรรมผาผนังทีม่ ี
ความเกา่แกอ่ยู ่

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ( 8)  

14.00 น. นําทา่นเดนิทางขึน้กราบนมัสการสกัการะ วดัพระธาตดุอยค า  

เป็นวดัสําคัญในจังหวดัเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่วา่ 1,300 ปี สรา้ง  

ในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์หง่หรภิญุชยั  

โดยพระโอรสทัง้ 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ย 

เจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้ ศาลาการ 

เปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพทุธรปูปนูปั้น เดมิชือ่วดัสวุรรณบรรพต  

แตช่าว บา้นเรยีกวา่ "วดัดอยคํา" หลังอาหารเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.30น. เหนิฟ้าสู ่จ.กรงุเทพฯ  NOK AIR / AIR ASIA / LION AIR  

18.45น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทับใจ 

     

         

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ- เชยีงราย-เชยีงใหม-่กรงุเทพฯ  
            ** สายการบนิทีใ่ช ้ AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รับอากาศ วไีอพ ี   

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี่ยว 
วนัที ่1-3 / 15-17 ธ.ค.62 

วนัที ่12-14 / 26-28 ม.ค.63 

วนัที ่9-11 / 23-25 ก.พ.63 

วนัที ่8-10 / 22-24 ม.ีค.63 

วนัที ่5-7 / 26-28 เม.ย.63 

วนัที ่10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 
 
 
 

10,900 3,000 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1230


- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

 ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ   

 

    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 


