
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง  สงิหาคม - ตลุาคม 62             PHD-N3HD 3วนั2คนื 

วนัแรก กรงุเทพฯ – เชยีงราย  - ฮโินกแิลนด ์– บอ่น า้รอ้นฝาง - วดัทา่ตอน – แมจ่นั 

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

07.30 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่ DD 8714  

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

โดยเนรมติพืน้ทีก่วา่ 83 ไร ่สรา้งเป็นเมอืงจําลองแบบญีปุ่่ นขนานแท ้โดดเดน่ดว้ยการประดับ

ตกแตง่อยา่งโคมแดงขนาดยักษ์แบบวดัอาซากสุะทีโ่ตเกยีว เสาแดงโทรอิเิหมอืนทีว่ดัฟชูมิอินิารทิี่

เกยีวโต ตลอดจนสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร  



14.00น. ผอ่นคลายกับการแชอ่อนเซน น้ํารอ้น ที ่ บอ่น า้พรุอ้นฝาง อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตดิอยผา้หม่

ปก เมือ่เขา้ไปบรเิวณภายในอทุยานแลว้ จะแบง่ออกเป็น 2 โซนหลักๆ คอืสว่นทีเ่ป็นบอ่น้ํารอ้น 

และอกีสว่นหนึง่เรยีกวา่หว้ยแมใ่จ โซนนีจ้ะเป็นโซนทีใ่หค้วามรม่รืน่ อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี มี

ตน้ไมแ้ละลําธารทีส่ามารถเลน่น้ําได ้ 

16.00น. นําทา่นถงึ  วดัทา่ตอน รมิน้ํากก ซึง่เป็นวดัทีม่พีระพทุธรปูองคใ์หญป่ระดษิฐานในปางตา่งมากมาย 

เป็นเขตอทุยานพทุธศาสนาและสํานักปฏบิัตธิรรม 380 ไร ่67 ตารางวา พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นภเูขา

ลาดชนัมทีีร่าบรมิแมน้ํ่ากกบรเิวณหนา้มมีหาโพธสิตัวก์วนอมิและบรเิวณลานวดัซึง่ม ีพระบรมธาตุ

รชัมงัคลาจารยส์มานฉนัทห์รอืพระเจดยีแ์กว้ประดษิฐานอยู่ เป็นวดัทีท่า่นสามารถมาชมทะเล

หมอกยามเชา้สดูอากาศบรสิทุธิแ์ละชมทัศนยีภ์าพน้ํากกและชายแดนพมา่ในมมุสงูไดอ้ยา่งเต็มที ่

18.00น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรม รมิจนั รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ รับประทานอาหารเย็น ณ.หอ้งอาหารรสีอรท์ 

หลังอาหารอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   ดอยตงุ – ดอยชา้งมบู – บา้นผาฮี ้– ดอยผาหม ี– เจดยีช์นะศกึ - แมส่าย   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ( 3) ณ ทีพั่กหลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
10.00น. นําทา่นกราบ พระธาตดอยตงุสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวดัเชยีงราย เป็นทีบ่รรจ ุพระบรม

สารรีกิธาตlุสว่นพระรากขวญัเบือ้งซา้ย(กระดกูไหปลารา้)ของพระพทธเจา้ ชม สวนรกุขชาตดิอย

ชา้งมบู หรอื สวนรกุขชาตแิมฟ้่าหลวง เป็นทีร่วมพันธุไ์มห้ายาก โดยเฉพาะกหุลาบพันปี ชม"จดุ

ชมววิฐานปฏบิตักิารดอยชา้งมบู"ตัง้อยูบ่นแนวสนัเขาแบง่เขตแดนไทย-พมา่ เป็นจดุชมววิ

ทวิทัศนข์องประเทศพมา่ ทีม่คีวามสวยงาม 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (4)แบบงา่ยๆบนดอย ผาฮี ้เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูแ่นวตะเข็บชายแดนพมา่ 
ทีน่ีม่กีารผลติกาแฟทีม่คีณุภาพและสง่ขายระดับโลก นําชมหมูบ่า้น ดอยผาหม ีป็นหมูบ่า้นชาวเขา
เผา่อาขา่ ทีก่อ่นหนา้นัน้อาศัยอยูต่ามตะเข็บชายแดนไทย - พมา่ ไดย้า้ยถิน่ฐานเขา้มาอยูบ่รเิวณ
ดอยผาหมแีหง่นี ้ สมัยกอ่นไดทํ้าอาชพีปลกูฝ่ินเป็นหลัก จนเมือ่ปี 2513  เมือ่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูร่ชักาลที ่9 พระองคท์รงไดเ้สด็จเยีย่มเยอืนชาวบา้น และ สอนท าการปลกูกาแฟ 
แทนการปลกูฝ่ิน  ตัง้แตนั่น้มา ชาวบา้นทีน่ีก็่หันมาทําการเกษตรปลกูกาแฟ จนมชีือ่เสยีงโดง่ดัง 
กราบสกัการะ พระมหาเจดยี ์“ชยัชนะศกึ” และพระบรมราชานุสาวรยีส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช 

บนยอดเขาสงู ๑,๗๕๐ ฟตุ เพือ่เป็นอนุสรณ์ในพระปรชีาสามารถของพระองค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00น. นําทกุทา่น เลอืกหาซือ้สนิคา้ทีต่ลาดชายแดน แมส่าย เป็นอําเภอเหนอืสดุของจังหวดัเชยีงราย 

18.00น.        นําทา่นเขา้พัก โรงแรม Green View Place Hotel หรอืเทยีบเทา่ รับประทานอาหารเย็น  

ณ.หอ้งอาหาร หลังอาหารอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม   แมส่าย – ถ า้หลวง – บา้นด า - ไรบ่ญุรอด – วดัรอ่งเสอืเตน้ – วดัหว้ยปลาก ัง้ – กรงุเทพฯ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ( 3) ณ ทีพั่กหลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
09.00น. นําชม ถ า้หลวง ขนุน า้นางนอน เป็นถ้ําหนิปนูขนาดใหญ ่ยาวถงึ 7 กโิลเมตร เชือ่วา่เป็นถ้ําทีม่ี

ความยาวมากทีส่ดุในประเทศไทย ปากถ้ําเป็นหอ้งโถงกวา้งมาก ภายในถ้ําจะพบกับความงามของ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8


เกล็ดหนิสะทอ้นแสง หนิงอก หนิยอ้ย และมธีารน้ําไหลตลอดทัง้ปี (ถา่ยรปู บรเิวณหนา้ถ า้ 

หากมกีารปิดปรบัปรงุ) และเรือ่งราวการชว่ยเหลอืสมาชกิ ทมีหมปู่า ทีผ่า่นมา กลายเป็น

เหตกุารณ์ทีโ่ลกตอ้งจดจํา เพราะถกูรอ้ยเรยีงโดยเรือ่งราวแหง่มติรภาพ สายใยแหง่มนุษยชาต ิ

ความสญูเสยีทีก่ลายเป็นพลังทีผ่ลักดันในภารกจิครัง้นีส้ําเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี

10.00น. นําชม  บา้นด า หรอื พพิธิภัณฑบ์า้นดํา สรา้งขึน้โดย อ.ถวลัย ์ 

ดัชน ีศลิปินแหง่ชาต ิทีม่ฝีีมอืทางดา้น จติรกรรม ปฏมิากรรม  

ไดส้รา้งงานดา้นศลิปะไวม้ากมาย ทัง้ทางดา้นภาพเขยีนและ 

ดา้นปฏมิากรรมหลายชิน้ ลักษณะ ของ บา้นดํา จะเป็นกลุม่บา้น  

ศลิปะแบบลา้นนา ทกุหลังทาดว้ยสดํีา  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร  

14.00 น. นําชม ไรบ่ญุรอด (รถตูพ้าชม ถงึจดุชมววิ)มพีืน้ทีป่ระมาณ  
 8,000 ไร ่เดมิทไีรบ่ญุรอดปลกูพชืหลายชนดิตามความเหมาะสม 
 กับสภาพดนิ มากมายหลายชนดิ แตปั่จจบุันจะแบง่พืน้ทีเ่ป็น  
 ไรพ่ทุราไตห้วนัลกูเกรด  ประมาณ 2-3 รอ้ยไร ่ไรม่ะเฟือง มะนาว  
 สําหรับทําแยมผลไม ้ไรช่าอูห่ลงทีม่พีืน้ที ่600 ไรซ่ ึง่ภายในตน้ปี 
 ก็จะกลายเป็นพืน้ทีป่ลกูชาและมโีรงงานผลติชาทีใ่หญท่ีส่ดุของ 
 ประเทศเพือ่สง่ออกชาอูห่ลงไปไตห้วนัโดยเฉพาะ  ทีเ่หลอืก็เป็น 
 แอง่น้ําขนาด 20 ไรอ่กีนับรอ้ยจดุ 
16.00น. นําชม วดัรอ่งเสอืเตน้ จ.เชยีงราย พบพระวหิารหลังใหม ่ทีม่ ี

ศลิปะทีม่คีวามสวยงดงามแปลกตา เป็นศลิปะประยกุตท์ีเ่ป็น 

เอกลักษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสน้ํีาเงนิฟ้า รปูแบบของศลิปะ 

สว่นหนึง่มคีวามคลา้ยกับผลงานของ อ.เฉลมิชยั  

โฆษิตพพัิฒน ์และ อ.ถวลัย ์ดัชนยี ์สองศลิปินแหง่ชาตชิือ่ดัง  

ชาวเชยีงรายทีรั่งสรรคผ์ลงานอยูท่ีว่ดัรอ่งขุน่ ต.ป่าออ้ดอนชยั  

และพพิธภัณฑบ์า้นดํา ต.นางแล อ.เมอืง จ.เชยีงราย  

รวมอยูด่ว้ย ผลงานดังกลา่วเป็นฝีมอืการรังสรรคข์อง   

นายพทุธา กาบแกว้ หรอื สลา่นก ศลิปินทอ้งถิน่ชาวเชยีงราย  

ซึง่เคยเป็นลกูศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์ 

17.00น. ชมความสวยงามและไหวพ้ระ วดัหว้ยปลาก ัง้ กราบนมัสการ 

พบโชคธรรมเจดยี ์สรา้งโดยพระอาจารยพ์บโชค ทา่นมคีวาม 

รูใ้นเรือ่งโหราศาสตร ์ 

พบโชคธรรมเจดยีม์อียูด่ว้ยกัน 9 ชัน้  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ.รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงราย  
21.30 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8727  
22.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
                                            
 



  

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-เชยีง ราย-กรงุเทพฯ  

            ** สายการบนิทีใ่ช ้นกแอร ์** 

- คา่รถตูป้รับอากาศ    

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์(ในกรณีคณะทัวร ์8 ทา่น)  

- น้ําดืม่วนัละ 1 ขวด     

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

                     - **คา่น้ําหนักกระเป๋า ไป-กลับ 800 บาท (หิว้ขึน้เครือ่งได ้7 กโิล)** 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 3,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั  
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวน
แลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคา
พเิศษ 
- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนื

เงนิทีล่กูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
 ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นสําคัญ  

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่6-8/20-22 ส.ค.62 7,999  

1,500 วนัที ่10-12 / 24-26 ก.ย.62  

8,999 วนัที ่1-3 / 8-10 / 29-31 ต.ค.62  


