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รหัสโปรแกรม : 22030 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 
วนัแรก 22/10/14  กรงุเทพฯ-เชยีงใหม-่เชยีงราย 
12.00 น. พร้อมกัน ณ จดุนดัพบ (จดุที1่สวนลมุ ลานพระรปู ร.1) ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ 
12.30 น. ออกเดินทางสู่ จดุนดัพบที ่2 ปํม้น้า้มนั ปตท.วภิาวด ีตรงขา้ม ม.ลยัหอการคา้ไทย 
13.00 น. รับสมาชิก เดินทาง ณ จดุนดัพบที ่2 ปํม้น้า้มนั ปตท.วภิาวด ีตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย 
13.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ฟํงเรื่องราวข้อมูลที่สนใจจากมัคคุเทศก์ อิสระพักผ่อนตาม

อัธยาศัย 
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วนัทีส่อง 23/10/14  
                    เชยีงใหม-่เชยีงราย-วดัพระธาตแุมเ่จดีย์-วงัมจัฉา-เขือ่นดอยง-ูดอยผาฮี-้ดอยผาหม-ีวดัหมืน่พทุธ-

ฉยุฟง 
02.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า(1)  
03.00 น ออกเดินทางโดย รถตูป้รบัอากาศ เดินทางสู ่อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

 
น้าท่านชม วดัพระธาตแุมเ่จดยี์ วัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างไปตามกาลเวลา จนต้องบูรณะวัดถึง 3 ครั้ง โดยการบูรณะแต่ละ
ครั้งจะค้นพบเจอโบราณวัตถุซึ่งเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด ประตูทางเข้าวัดสวยงามสะดุดตา   

 
น้าท่านชม วังมจัฉา เขตพระราชทานในทะเลสาบสีเขียว ตรงกลางทะเลสาบมีวังเก่าสร้างอยู่ รอบๆวังมัจฉา ยังมีการ
เลี้ยง หมูป่า งูเหลือม เต่า ไก่ ห่าน และยังมีต้นไม้ ต้นกล้า ไว้จ้าหน่ายอีกด้วย 
น้าท่านชม เขือ่นดอยง ูเขื่อนชลประทานที่ไม่ใหญ่ แต่วิวทิวทัศน์สวยงามมาก ล้อมรอบด้วยภูเขาและต้นไม้ และยังเป็น
จุดชมววิที่มองเห็น ม่อนพระเจ้าหลาย ได้อย่างชัดเจน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) 

 
บ่าย น้าท่านชม ดอยผาฮี ้  แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเย่ียม วิวทิวทัศน์ตั้งอยู่บน

ดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงามและมีรูปร่างแปลกตา มีร้านกาแฟและที่พัก มองเห็นวิวเบื้องหน้าเป็นภูเขาและผืน
ป่าเขียวขจี มีมุมนั่งเล่นห้อยขาชมวิวสุดเก๋ ให้พักผ่อนสัมผัสบรรยากาศได้อย่างเต็มที่  
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 น้าท่านชม ดอยผาหมี หมู่บ้านกลางหุบเขาสุดชายแดนไทย-เมียนมา สถานที่ที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชด้าเนินเพื่อเยี่ยมเยือนราษฎร และยังเป็นหมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม  

 
น้าท่านชม วดัหมืน่พทุธเมตตาคุณาราม เป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในเชียงราย มีองค์พระสังกจายน์องค์ใหญ่ ตัง้อยู่บน
ยอดเขา และยังเป็นสถานที่แข่งขันจักรยานวิบาก  

 
น้าท่านชม ไรช่าฉยุฟง ด้วยเสน่ห์ของต้นชาสีเขียวที่ทอดยาวจนสุดสายตา ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสว่างสดใส สวยงาม
จนถึงขั้นว่าหลายคนบอกว่านี่แหละคือ O'sulloc แห่งเมืองไทยเลยทีเดียว  

19.00 น. รบัประทานอาหารค่้า(3)ที่ เอกโอชา 
พกัคา้งแรม ณ โรงแรม  วลิาชา เชยีงราย ระดับ3ดาว หรอืเทียบเทา่ หอ้งละ 2- 3 ทา่น 

 
 

วนัทีส่าม 24/10/14  เชยีงราย-ภชูีฟ้า้-ดอยผาตัง้-ภชูีเ้ดอืน-ภชูีด้าว-เชยีงราย 

 
04.30 น. ปลุกท่านยามเช้า  เพื่อเดินทางไปชมความงดงามของภูชี้ฟ้า ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวต่างๆ 

 
01.00 น. น้าท่านชม ภชูีฟ้า้  ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาสูง สูงจากระดับน้้าทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เปน็จุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมี ทิวทัศน์สวยงามเป็นพิเศษ  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
(เดินทางเท้าประมาณ 300 เมตร จากลานจอดรถ) 
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ อุกฤษฟาร์มฮิลล์ 

 
 น้าท่านชม ดอยผาตัง้   เป็นสว่นหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตร

จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ดอยผาต้ังถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกที่ สวยงามไม่แพ้ภูชี้ฟ้า บนจุดชม
วิวจะเป็นแนวเขาซึ่งชมวิวได้ตลอดแนว นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ ผาบอ่งประตสูยาม ซึ่งเป็นประตูที่
สร้างขึ้นในช่องเขาเพื่อกั้นพรมแดนไทย-ลาว ไม่ให้คนข้ามผ่านไปมาได้ เมื่อขึ้นถึงยอดภูแล้ว ส่งที่จะได้เห็นคือ ช่องเขา
ขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้้าโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี และมักเกิดทะเลหมอกที่มาปรากฎ
ในบริเวณช่องเขาขาดนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เนื่องจาก ดอก
นางพญาเสือโคร่งสีชมพูและดอกเสี้ยวสีขาวจะบานสะพรั่งงดงาม นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ 1)
อนสุรณน์ายพลหลี ่2)พระพทุธรปู 3)ปา่หนิยนูนาน 4)ชอ่งเขาขาด 5)เนนิ102 1)เนนิ103 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5)ที่ บ้านดินผาตั้ง ลิ้มรสขาหมู+หมั่นโถว 

 

 
บ่าย น้าท่านชม ภูชี้เดือน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ภูน้องแฝดที่สามของทั้งภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว ต้อง

เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ยอด ภูชี้เดือน เพื่อชมความสวยงาม 

 
 น้าท่านชม ภชูีด้าว ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ทางขรุขระประมาณ 3 กิโลเมตร และเดินทางเท้าขึ้นอีก 300 ม. จนถึงยอด

ภูชี้ดาว ซึ่งสูงกว่าทั้งภูชี้ฟ้าและดอยผาต้ัง  สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของภูชี้ดาว คือ วิวของยอดเขาที่เชิดชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า 



     | 5 

 

 

วิวทิวทัศน์ของภูชี้ดาวนั้นมองเห็นได้ 360 และสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและดอยผาต้ังอยู่ไกลลิบๆ ท่ามกลางฉากหลังอัน
เปน็แม่น้้าโขงคดเค้ียว บวกกับธรรมชาติอันเป็นป่าสมบูรณ์ด้านล่าง จนได้เวลาเดินทางสู่ จ.เชียงราย 

 
18.00 น. รบัประทานอาหารค่้าอิสระ ที่ เชยีงรายไนทบ์ารซ์า่ เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ชาวเมืองเชียงรายน้าออกมาขายให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือชมอาหารท้องถิ่นที่มีให้เลือกชิมกันอย่างมากมาย และนักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดชม หอนาฬกิา
เชียงราย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีต่างๆ พร้อมเสียงเพลงประกอบ 

พกัคา้งแรม ณ โรงแรม  วลิาชา เชยีงราย ระดับ3ดาว หรอืเทียบเทา่ หอ้งละ 2- 3 ทา่น 
 
วันที่ส่ี 25/10/14   
                   เชียงราย-ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยป่ากั้ง-วัดทรายขาว-วัดวัดแสงแก้วโพธิญาณ-

บ่อน้้าร้อนแม่ขะจาน-เชียงใหม่ 

 

 
02.00 น. รับประทานอาหารเช้า(1)ที่ หอ้งอาหารของโรงแรม 
03.00 น. น้าท่านชม  ไรบุ่ญรอด นา้ท่านถ่ายภาพกับสิงห์ตัวใหญ่สัญลักษณ์ของที่นี่  
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น้าท่านชม วดัรอ่งขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชม
โบสถ์ขาวลวดลายปูนปํ้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิม
ชัย   

 น้าท่านชม วดัรอ่งเสอืเตน้ พระวิหารหลังใหม่สีฟ้า  ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็น
เอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้้าเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์  
น้าท่านชม วดัห้วยปลากัง้ ภายในเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจ้าลองแกะสลัก ด้วยไม้ ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละ
ชั้นจะมีพระพุทธรูปประจ้าชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3)  

   
บ่าย น้าท่านชม วดัห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ในอ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการด้วย

สถาปํตยกรรมที่วิจิตรงดงามแปลกตา สีสดใส ทั้งพระอุโบสถ เจดีย์  วิหาร รูปปํ้นเทพต่างๆ ผสมผสานศิลปะแบบ
หลากหลาย ทั้ง ศิลปะแบบ ไทย พม่า อินเดีย เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนภา
รตะ ภายในวัดกว้างขวางและมีมุมถ่ายภาพสวยๆมากมาย 

   
น้าท่านชม วดัแสงแก้วโพธิญาณ วัดที่มีสถาปํตยกรรมที่สวยงาม และยังเป็นจุดวิวของ อ.แม่สรวย อีกด้วย 

   
 น้าท่านชม นา้พรุอ้นแมข่ะจาน บ่อน้า้ร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และบริเวณน้้าพุร้อนก็ยังเป็นทางผ่านทางการ

ค้าขายระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  
14.00 น. รับประทานอาหารค่้า(4)ที่ ล้าดีตีข้วัแดง แล้วเดินทางกลับ 
 
วนัทีห่า้ 21/10/14  กรงุเทพฯ 
01.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ............. 
หมายเหต ุ รายการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่คา้นึงถงึลกูคา้เปน็หลกั 
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สิง่ของทีจ่า้เปน็ควรนา้ตดิตัว ยาประจ้าตัว, รองเท้าสวมสบาย, เสื้อกันหนาว, ของใช้จ้าเป็น 
กา้หนดเดนิทาง 22 – 21 ตลุาคม 2514 

คา่บรกิารทา่นละ 5,444 บาท     พกัเดีย่ว 2,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

 รถโค้ชปรับอากาศ+รถตู้ที่ใช้ในการท่องเที่ยว  
 ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง   . 

โรงแรม วิลาชา เชยีงราย ระดบั3ดาว หรอืเทยีบเทา่ หอ้งละ 2- 3 ทา่น จา้นวน 2 คนื 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ   
 มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
 อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม 
 วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท 
อตัรานี้ไมร่วม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น คิดท่านละ 500 บาท ต่อคน ต่อทริป 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิ   มดัจา้ทา่นละ 2,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืชา้ระกอ่นการเดนิทาง 14 วนั 
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มาตรการปอ้งกนั โควทิ -19  

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์บัแตท่า่นทีเ่ขา้เกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 14 ชนิดซิโนแวค (Sinovac),ซิโนฟาร์ม (Sinopharm),สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิ

โนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca),ไฟเซอร์ (Pfizer),โม
เดอร์นา (Moderna),จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จ้านวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และไม่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยง   

 หรือ มีผลตรวจ Rapid Antigen Test (RT-PCR)  หรือ Antigen Test Kit (ATK)   พร้อมท้ังใบรับรองแพทย์ ภายใน 22 ชม. ก่อนเดินทาง 
  ส้าหรับผู้ท่ีเคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ท่ีเคยติดเชื้อมาแล้วภายใน

เวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 
 


