
 
 
 

 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง  ก.พ. - พ.ค. 62       PHD-N9F 

วนัแรก กรงุเทพฯ – เชยีงราย  - ดอยตงุ – ดอยแมส่ลอง     

05.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ 2       3       14 
เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสาร
และสมัภาระ 

07.30 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8714  

08.45 น. ชมความสวยงามและไหวพ้ระ วดัหว้ยปลาก ัง้ กราบนมัสการพบโชคธรรม 

เจดยี ์สรา้งโดยพระอาจารยพ์บโชค ทา่นมคีวามรูใ้นเรือ่งโหราศาสตร ์ 

พบโชคธรรมเจดยีม์อียูด่ว้ยกัน 9 ชัน้  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (1) จากนัน้ออกเดนิทางสูด่อยตงุ 

14.00น. น าทา่นกราบพระธาตดอยตงุสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวดัเชยีงราย 

ตามต านานเลา่วา่ พระธาตดุอยตงุสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อชตุราช กษัตรยิผ์ู ้

ครองเมอืงโยนกนาคพันธุ ์พระมหากัสสปะไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตlุสว่นพระรากขวญัเบือ้ง

ซา้ย(กระดกูไหปลารา้) แลว้มอบใหแ้ก ่พระเจา้อชุตราช ไดส้รา้งเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ

นัน้ไวบ้นดอยแหง่นี ้น าชม สวนแมฟ้่าหลวง อยูด่า้นหนา้พระต าหนักดอยตงุ มพีืน้ที ่10 ไร ่เป็น

สวนดอกไมเ้มอืงหนาว อาท ิดอกซลัเวยี    พทิเูนยี บโีกเนยี กหุลาบ ดอกล าโพง ไมม้งคลตา่ง ๆ 

ไมย้นืตน้ และซุม้ไมเ้ลีอ้ยมากกวา่ 70 ชนดิ รปูปั้นตอ่เนือ่ง ฝีมอืของคณุมเีซยีม ยบิอนิซอย 

หลังจากนัน้ น าทา่นลงจากดอยตงุสูด่อยแมส่ลอง 

18.00น. น าทา่นเขา้พัก ดอยหมอก ดอกไม ้รสีอรท์ หรอื เทยีบเทา่ หลังจากนัน้ บรกิารอาหารเย็น(2) 

ณ หอ้งอาหารรสีอรท์ หลงัอาหารผักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง   ดอยแมส่ลอง – แมส่าย – สามเหลีย่มทองค า – เชยีงราย   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) ณ ทีพั่กหลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
 09.00น. น าทา่นเดนิทางสูด่อย แมส่ลอง พาชมและชมิ ไรช่า 101 ใหท้า่นไดเ้ลอืกหาซือ้ชาชัน้ดจีากดอย

แมส่ลองหลังจากนัน้น าทา่นลงจากดอยแมส่ลอง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B0
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


11.00 น. น าทกุทา่นขา้มฝ่ังทา่ขีเ้หล็ก เลอืกหาซือ้สนิคา้ทีต่ลาดชายแดน แมส่ายเป็นอ าเภอเหนอืสดุของ

จังหวดัเชยีงรายและเหนอืสดุของประเทศไทย มเีขตแดนตอนเหนอืตดิกับประเทศพมา่ และมดีา่น

ชายแดนไทย-พมา่ เรยีกวา่ "ดา่นแมส่าย" สามารถผา่นดา่นขา้มไปยังจังหวดัทา่ขีเ้หล็กของพมา่ได ้

โดยมแีมน่ ้าสายเป็นพรมแดนทางธรรมชาต ิ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหาร  
13.00 น.  น าทา่นถา่ยรปูทีส่ามเหลีย่มทองค าดนิแดนสามฝ่ายฟ้า ไทย 

พมา่ ลาว ทีม่กีารคา้ของผดิกฎหมายโดยน าของผดิกฎหมายมา
แลกกับทองค าท าใหม้ชีือ่เรยีกวา่สามเหลีย่มทองค า หลังจาก
นัน้ออกเดนิทาง 

18.00 น. น าทา่นเขา้พัก โรงแรมไดมอ่น ปารค์อนิ หรอื เทยีบเทา่ 
หลังจากนัน้ น าทา่นสมัผัสตลาดไนทพ์ลาซา่เชยีงราย ***
อสิระอาหารเย็น***ไดเ้วลาพากลับโรงแรมพักผอ่นตาม
อัธยาศัยผักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม   ไรบ่ญุรอด – วดัรอ่งขุน่ – ไรเ่ชญิตะวนั – กรงุเทพฯ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5) ณ ทีพั่กหลังอาหารเก็บสมัภาระ 
08.00 น. น าทา่นน่ังรถรางชม ไรบ่ญุรอด มพีืน้ทีป่ระมาณ 8,000 ไร ่เดมิทไีรบ่ญุรอดปลกูพชืหลายชนดิตาม

ความเหมาะสมกับสภาพดนิ มากมายหลายชนดิ แตปั่จจบุันจะแบง่พืน้ทีเ่ป็น ไรพ่ทุราไตห้วนัลกู
เกรด  ประมาณ 2-3 รอ้ยไร ่ไรม่ะเฟือง มะนาว ส าหรับท าแยมผลไม ้ไรช่าอูห่ลงทีม่พีืน้ที ่600 ไร่
ซ ึง่ภายในตน้ปีก็จะกลายเป็นพืน้ทีป่ลกูชาและมโีรงงานผลติชาทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเพือ่สง่ออก
ชาอูห่ลงไปไตห้วนัโดยเฉพาะ  ทีเ่หลอืก็เป็นแอง่น ้าขนาด 20 ไรอ่กีนับรอ้ยจดุ 

11.00 น. น าทา่นสู ่วดัรอ่งขุน่ โดยมอีาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์จติรกร
ชัน้แนวหนา้ของประเทศไทย เป็นผูอ้อกแบบทัง้หมด ลักษณะเดน่
ของวดัคอืพระอโุบสถทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยสขีาวเป็นพืน้ ประดับดว้ย
กระจกบนปนูป้ันเป็นลายไทย โดยเฉพาะเหนอือโุบสถทีป่ระดับดว้ย
สตัวใ์นเทพนยิาย เป็นรปูกึง่ชา้งกึง่วหิคเชดิงวงชงูา ดงูดงามแปลก
ตาน่าสนใจมาก  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(6) ณ รา้นอาหารหลังอาหาร 
13.00น. น าทา่นเดนิทางถงึ ไรเ่ชญิตะวนั  ภายในไรเ่ป็นศนูยป์ฎบิัตธิรรม ที่

ทา่นพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริะเมธ)ี ไดส้รา้งขึน้ จากแรงบัดดาลใจทีจ่ะหาทีป่ลกีวเิวกสว่นตัว
สงบๆ กลายมาเป็นทีส่ว่นรว่มเพือ่ทกุคนไปแลว้ในปัจจบุัน เพือ่ใหค้นกรงุทีม่เีวลานอ้ยไดม้ทีีป่ฎบิัต ิ
ธรรม ทีช่ว่ยเสรมิเตมิพลัง มาชารต์แบตเตอรีแ่ลว้กลับไปท างานใหม ่ดา้นใน มปีรศินาธรรม ออก
แนวศลิปะเป็นตงุใหถ้อดความกัน มาทีน่ีแ่ลว้ความสงบ สวยงามเย็นสบายดหีลังจากนัน้ออก
เดนิทางสูส่นามบนิเชยีงราย 

16.30 น. ถงึสนามบนิเชยีงราย อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์ 
21.30 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8727  
22.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

*** ต้องการเดนิทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิม่ท่านละ 2,000  บาท*** 
 

 

อตัราคา่บรกิารวม   -  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-เชยีงราย-กรงุเทพฯ  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี่ยว 
วนัที ่17-19 ก.พ. 62 10,999 

2,000 วนัที ่ 10-12/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-12/17-
19/24-26 ม.ีค. 62 

9,999 

วนัที ่ 31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 , 21-23/28-30 เม.ย. 62 
, 12-14 พ.ค. 62 

9,999 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2


  ** สายการบนิทีใ่ช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รับอากาศ    

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวน

แลว้ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนื

เงนิทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

 ประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ  

                                    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

 


