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วนัแรกของการเดินทาง สนามบินเชียงราย-เชียงแสน-วดัพระธาตุผาเงา สกายวอลค์ผาเงา - 

Flow Chiangsean-วดัเจดียห์ลวง เชียงแสน-สามเหลีย่มทองค า      (-/-/D) 
 

09.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

(อา้งอิงจากสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE130 BKK-CEI 08.30-09.55) 

 พร้อมออกเดินทางสู่ อ.เชียงแสน โดย รถตูป้รบัอากาศ วีไอพี 9 ที่นัง่ (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
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11.00 น. น าท่านกราบสกัการะ หลวงพ่อผาเงา ณ วดัพระธาตุผาเงา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่อยู่คู่กบัเชียงแสนมาอย่างยาวนาน มีประวัติเหล่าขาน 

ความศักด์ิสิทธิ์ที่ใครแวะเวียนมาผ่านที่อ าเภอเชียงแสน 

ต้องแวะเข้ามากราบไหว้สกัการะขอพรเพื่อความเป็นสริิมงคลให้กบัชีวิตและยังเป็นที่เล่าลือกนัว่า ขอรถได้รถ 

ขอม้าได้ม้า กนัเลยทเีดียว  

จากนั้นน าท่านชม สกายวอลค์เชียงแสน  มีความสูงราว 30 เมตร มีโครงสร้างที่แขง็แรง ทางเดินกระจกกว้าง 

3.20 เมตร มีความหนาของกระจก 48 มิล ซ่ึง 1 ตารางเมตรรองรับน า้หนักได้ถึง 1,200 

กโิลกรัม รับนักท่องเที่ยวเดินบนสกายวอล์คได้คร้ังละ 50-100 คน ทางเดินสกายวอล์คยาว 100 เมตร 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมทวิทศัน์ 360 องศา ของ 2 แผ่นดิน ไทย-ลาว บริเวณยอดดอยพุทธนิมิตเจดีย์ 

วัดพระธาตุผาเงา ที่ท่านสามารถมาท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว ช่วงเช้าสามารถมองเหน็ทะเลหมอก 

ปกคลุมแม่น า้โขง และ เมืองต้นผึ้ง สปป-ลาว ช่วงสายจะมองเหน็พระอาทติย์แย้มออกกลางสายหมอก 

ช่วงฤดูฝน หากฝนหยุดตกจะมองเหน็สายรุ้งกลางแม่น า้โขง และกลางคืนจะมองเหน็แสงจันทร์สวยงาม 

ที่ส่องกระทบแม่น า้โขง อกีทั้งกลางคืนจะมองเหน็แสงไฟจากเมืองต้นผึ้ ง สปป-

ลาว และหากสนามบินนานาชาติเมืองต้นผึ้งแล้วเสรจ็ กจ็ะมองเหน็เครื่องบินขึ้นลงได้อย่างชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 น. อิสระอาหารกลางวนั ณ โฟลว เชียงแสน  Flow Chiang Saen  คาเฟ่ขึ้นชื่อบรรยากาศดีติดริมน า้โขง 

ในเมืองเชียงแสน ดีไซน์สวยตกแต่ทนัสมัยเล่นโทนสเีอร์ิธโทนอบอุ่น ตัวร้านกว้างขวางมีหลากหลายโซน 
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มีทั้งโซนด้านบนมองเหน็วิวน า้โขง และบรรยากาศออนเดอะบีชบนหาดทรายติดริมน า้ 

ที่นี่มีบริการทั้งอาหารและขนมหวาน เคร่ืองดื่ม มาที่นี่ต้องสั่งครัวซองท ์เมนูของหวานขึ้นชื่อ กรอบนอกนุ่มใน 

ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.30 น. ชม วดัเจดียห์ลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน ส าหรับภาษาเหนือนั้นค าว่า "หลวง" 

มักจะถูกใช้เรียกสิ่งที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นวัดพระธาตุเจดีย์หลวงหรือวัดเจดีย์หลวง เชียงแสน 

จึงมีความหมายที่ค่อนข้างชัดเจน 

ว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดเจดีย์หลวงหรือวัดพระธาตุเจดีย์หลวง นี้มีอายุอานามยาวนานมา

กถึง 721 ปี โดยได้ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1834 โดยมีสถาปัตยกรรมล้านนาที่เก่าแก่และมีความงดงาม 

และยังคงความสมบูรณ์ของโบราณสถานเอาไว้ได้สงูสุดในเชียงแสน 

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความงดงามของเมืองโบราณอย่างเมืองเชียงแสนเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าท่านชม สามเหลีย่มทองค า ความพิเศษของที่นี่คือ 

เป็นจุดเดียวที่สามารถมองเหน็วิวได้ทั้งสามประเทศเลยทเีดียว คือประเทศไทย ประเทศลาวลาว 

และประเทศพม่า และ นมสัการพระพระพุทธนวลา้นต้ือ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน พร้อมถ่ายรูปกบัซุ้มประตู 

สามเหล่ียมทองค าที่เป็นแลนด์มาร์คของอ าเภอเชียงแสน  

 ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทาง สู่ อ.แม่สาย 

17.30 น. บริการอาหารเยน็ (1) ณ รา้นอาหาร 
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19.00 น. น าท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก โรงแรมศิลามณีรีสอรท์ แอนด ์สปา หรือเทียบเท่า  

 พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง วดัพระธาตุดอยเวา-ตลาดแม่สาย-อุทยานแห่งชาติถ ้ าหลวง-ขุนน ้านางนอน-ดอยผาหมี 

                     (B/L/D)  

07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. Check Out คืนกุญแจ น าสมัภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทางไปยัง วดัพระธาตุดอยเวา 

 

 

 

 

 

 

09.00 น. น าท่านชมวิวยามเช้าที่ วดัพระธาตุดอยเวา เรียกได้ว่าเป็นวัดพระธาตุที่ตั้งอยู่เหนือสุดของเมืองไทย 

ท่านจะได้พบกบัศิลปะแบบไทใหญ่ 

พร้อมกบัลานชมวิวที่สามารถเหน็เมืองท่าขี้ เหลก็ของประเทศพม่าได้อย่างใกล้ชิดและซื้อของที่ระลึกตลาดแม่ส

าย 

 

จากนั้นน าท่านแวะซื้อสนิค้าพื้นเมือง ตลาดดอยเวา มีสินค้าน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านหลากหลายชนิด     

มีความน่าสนใจและมีราคาถูก 

เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสยีงมานานหลายสบิปีเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและรัฐฉานของประเ

ทศพม่า 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) สวนอาหารลา้นนาเฮือนฮิมดอย หรือเทียบเท่า 
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13.30 น. น าท่านชม อุทยานแห่งชาติถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน เป็นถ า้หินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร 

เชื่อว่าเป็นถ า้ที่มีความยาวมากที่สดุในประเทศไทย ปากถ า้เป็นห้องโถงกว้างมาก 

ภายในถ า้จะพบกบัความงามของ เกลด็หินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน า้ไหลตลอดทั้งปี  

ชมรูปป้ันจ่าแซม นาวาตรีสมาน กุนัน จากฝีมือของ อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิพิพฒัน ์

ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย และน าท่านสกัการะเจ้าแม่นางนอน 

    จากนั้นน าท่านชม สระมรกตถ ้าหลวงบ่อน ้าสีฟ้า ที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณขุนน า้นางนอน  

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. น าท่านชม หมู่บา้นผาหมี เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ มีชาวบ้านอาศัยประมาณ 300 กว่าครัวเรือน 

ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภเูขาชนเผ่าอาข่า 

ในปัจจุบันบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ผสมปูนกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ต้ังเรียงรายริมถนนไปตามไหล่เขา 

ความงดงามของดอยผาหมีเป็นดอยที่มีภเูขาเขียวขจี ล้อมรอบแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะอยู่ ณ 

จุดใดของหมู่บ้าน จะเหน็ภเูขาที่มีรูปทรงสวยงามตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าเสมอ 

เป็นหมู่บ้านที่มีทศันียภาพที่ดีมาก อากาศสดชื่น เยน็สบาย บรรยากาศค่อนข้างสงบ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 

วิวสวยมากเพราะตั้งอยู่บนที่สงู สามารถมองเหน็วิวของหมู่บ้าน รวมทั้งทวิเขาของดอยผาหมี นั่งนิ่งๆ 

จิบเคร่ืองด่ืม ทานอาหาร ชมวิว รับอากาศบริสทุธิ์เป็นความสขุแบบไม่ต้องเร่งรีบ 

ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทานกลับสู่ อ.เมืองเชียงราย (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

18.00 น. บริการอาหารค ่า (4) ณ รา้นอิ่มปลาเผา เชียงราย หรือเทียบเท่า 

19.00 น. น าท่าน Check In เข้าสู่ที่พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน จ.เชียงราย      

พักผ่อนตามอธัยาศัย 
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วนัที่สามของการเดินทาง วดัร่องขุ่น-SINGHA PARK–วดัหว้ยปลากั้ง-Lalitta Café-วดัร่องเสือเตน้–ซ้ือของฝาก  

เดินทางกลบั                    (B/L/-)  

07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. Check Out คืนกุญแจ น าสมัภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 น. ชม วดัร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนป้ันที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตา 

และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง   

 
10.30 น. เข้าชม SINGHA PARK หรือ ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สงิห์ ภายในไร่ 

ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาท ิพุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ ล้ินจี่ 

ล าไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุอ์ู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสยีง เช่น 

ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บลอ็กโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสตัว์ เล้ียงวัวนม 

เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ 

ทางไร่จะมีรถน าเที่ยวแบบฟาร์มทวัร์ และชมวิว 360 องศา **รอบรถราง เช็ค ณ วนัเดินทางอีกครั้ง**  

(รวมค่ารถรางเขา้ชมไร่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ รา้นอาหารท่าน ้าภูแล หรือเทียบเท่า 
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13.30 น. ชม วดัหว้ยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเกง๋จีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหญ่ที่สดุในภาคเหนือ วัดนี้ เร่ิมก่อตั้ง 

  เป็นส านักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสสฺว โส ได้เดินทางมาปฏบิัติ 

  ธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้ เร่ืองโหราศาสตร์ในการท านายทายทกั ซึ่ง 

  ปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตน แล้วประสบความส าเรจ็จึงมีคนมา 

  ท าบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. น าท่านแวะจิบกาแฟ ณ Lalitta Café ลลิตาคาเฟ่ สวรรค์บนดิน  คาเฟ่ที่ได้ฟิลธรรมชาติกลางป่าใหญ่ 

เหมือนหลุดมาจากโลกจินตนาการ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ น า้ตก ธารน า้ หมอกจางๆ 

รับรองได้ภาพสวยๆทุกมุม ฟินจนต้องกลับมาอกีแน่นอน  

 

 

 

 

 

 

16.00 น. ชม วดัร่องเสือเตน้ 

ไฮไลต์ที่ส าคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสเีป็นสนี า้เงินฟ้
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าตัดกบัสทีอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ “นายพุทธา  กาบแก้ว”  หรือ 

“สล่านก”  ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ 

17.30 น. น าท่าน แวะซ้ือของฝากจากภาคเหนือ อาท ิแคบหมู ไส้อั่ว น า้พริกหนุ่ม 

19.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง   

20.45 น. คณะเดินทางกลับโดยสายการบินไทยสมายล ์(WE) เที่ยวบินที่ WE137 

 (อ้างองิจากสายการบินไทยสมายล์ WE137 CEI-BKK  20.45-22.10 น.) 

22.10 น. เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทบัใจไม่รู้ ลืม ขอบพระคุณทุกท่าน 

หมายเหตุ  โปรแกรมทวัรแ์ละเวลาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีโดยค านึงถึง   

  ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง วนันี้  – 31 มีนาคม 2566 

โรงแรมที่พกั 

เดินทาง 2 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 4 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 6 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 8 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

พกัเดีย่ว 

(จ่ายเพิม่ท่านละ) 

ศิลามณีรีสอรท์ แอนด ์สปา 

+ 

โรงแรมบลูลากูน/เอ็มบูติค 

(ระดบั 3 ดาว) 

9,600.- 8,300.- 7,100.- 6,500.- 1,200.- 

ศิลามณีรีสอรท์ แอนด ์สปา 

+ 

โรงแรมแสน เชียงราย 

(ระดบั 4 ดาว) 

9,900.- 8,700.- 7,500.- 6,900.- 1,600.- 

ศิลามณีรีสอรท์ แอนด ์สปา 

+ 
10,900.- 9,600.- 8,400.- 7,800.- 2,500.- 
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The Riverie by Katathani 

Chiang Rai  

(ระดบั 5 ดาว) 

**ยกเวน้วนัหยุด นกัขตัฤกษแ์ละช่วงเทศกาลปีใหม่ 25 ธนัวาคม 2565  - 05 มกราคม 2566 ช าระเพิม่ท่านละ 500 บาท** 

หมายเหตุ  ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง(1) อายุ 3-6 ปี คิด 50% (2) อายุ 7-11 ปี คิด 70% (3) อายุ 12ปีขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่ 

**กรณีเดก็เสริมเตียง พกัโรงแรมบลูลากูน/เอ็มบูติค ช าระเพิ่มคืนละ 500 บาทต่อห้อง 

**กรณีเดก็เสริมเตียง**SOFA BED** พกัโรงแรมแสน เชียงราย ช าระเพิ่มคืนละ 800 บาทต่อห้อง 

**กรณีเดก็เสริมเตียง พกัโรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai ช าระเพิ่มคืนละ 1,000 บาทต่อห้อง 

 

สิง่ที่ควรน าติดตวั 

1. กล้องถ่ายรูป 

2. แว่นกนัแดด, ครีมกนัแดด  

3. หมวก,ร่ม ,เสื้อกนัหนาว,รองเท้าผ้าใบ 

4. ยารักษาโรคประจ าตัวและของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

 

อตัราน้ีรวม 

✔ รถตู้ปรับอากาศ รวมน า้มันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง  

**กรณีเดินทาง 2 ท่าน ไม่มีไกดใ์หบ้ริการ** 

**กรณีตอ้งการไกดช์ าระเพิ่มวนัละ 1,200 บาท ต่อไกด ์1 ท่าน** 

✔ อาหารและเคร่ืองด่ืมตามม้ือ ที่ระบุในรายการ 

✔ อาหารว่างและน า้ดื่มระหว่างการเดินทาง  

✔ ค่าธรรมเนียมน าเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ  

✔ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงราย 2 คืน  พักห้องละ 2-3 ท่าน 

✔ ค่าประกนัอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ และน า้หนักกระเป๋าโหลดสมัภาระใต้ท้องเคร่ือง 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท,์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 
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- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ 

- ค่าธรรมเนียมส าหรับชาวต่างชาติ 

- ค่าทปิไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ 

***ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามทุกครั้งท่ีท าการจอง*** 


