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วนัแรกของการเดินทาง สนามบินเชียงราย-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101–

พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี–กาดแม่สลอง           

                  (-/L/D) 

 

09.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ   

(อา้งอิงจากสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE130 BKK-CEI 08.30-09.55) 

  พร้อมออกเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง โดย รถตูป้รบัอากาศวีไอพี 9 ที่นัง่ (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 



ML-CRF04 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. น าท่านชมและชิมชา ไร่ชา101 เป็นไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสดุยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง 

บริเวณทางเข้าจะเหน็ความสวยงามของของต้นชาเรียงรายเป็นขั้นบันได 

สลับกบัเบื้องหลังเป็นทวิเขาจึงท าให้ภาพต่างนั้นงดงามราวกบัอยู่ในห้วงแห่งความฝัน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ รา้นอาหาร บนดอยแม่สลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 น. น าท่านชม พระบรมธาตุเจดียศ์รีนครินทรส์ถิตมหาสนัติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดของแม่สลอง 

ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กม. มีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แต่ถนนสงูชันคดเคี้ยวมาก 

พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสรจ็เมื่อราวปี พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็ย่า 

เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหล่ียมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 ม.  

ประดับกระเบื้องสเีทา มีซุ้มจระน าด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทศิ 

องค์ระฆังประดับแผ่นทอง แกะสลักลวดลาย 

ใกล้กบัองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ 

เป็นจุดสงูสดุของเทอืกเขาดอยแม่สลอง จึงชมทวิทศัน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเยน็ 

ขณะเดียวกนัองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเหน็แต่ไกล เป็นสญัลักษณ์อกีอย่าง ของดอยแม่สลอง 

15.00 น. น าท่านแวะชม กาดแม่สลอง (ตลาดแม่สลอง) เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกนั 

ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เคร่ืองประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑข์องชนพื้นเมือง 

และสนิค้างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ที่สะท้อนความเป็นชาวจีนภเูขาของคนแม่สลอง 

16.30 น. น าท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก ภูเมฆตะวนั รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 
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18.00 น. บริการอาหารค ่า เมนูอาหารจีนยูนนาน  (2) ณ ภูเมฆตะวนั รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 

  พักผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัที่สองของการเดินทาง ไร่ชาฉุยฟง-พระต าหนกัดอยตุง–สวนแม่ฟ้าหลวง–หมู่บา้นผาฮี้ -ตลาดแม่สาย-  

    เชียงรายไนทบ์ารซ่์า                              (B/L/-)  

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เมนู ขา้วตม้ ชา กาแฟ 

จากนั้นให้ท่านได้อสิระสัมผัสบรรยากาศยามเช้า ณ ที่พัก 

08.00 น. Check Out คืนกุญแจ น าสมัภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง 

 

 

 

 

 

 

09.00 น. พาชม ไร่ชาฉุยฟง เที่ยวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาปลูกต้นชาลดหล่ันกนัเป็นขั้นบันได    

นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร “คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบจากสถาปนิกไทย ที่คว้ารางวัลระดับโลก  

The Architizer A+Awords ที่ออกแบบให้เหน็วิวไร่ชาได้รอบทศิ และมีบริการเคร่ืองด่ืม เบเกอรี่ เมนูชา เช่น 

หม่ันโถวชาเขียว ชาเขียวเยน็ เค้กชาเขียว ท่านสามารถเลือกมุมถ่ายภาพไร่ชาสวยๆ ชิมชา 

ซื้อชาคุณภาพเป็นของฝากได้ด้วย (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดืม่) 

ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ ดอยตุง 
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10.30 น. น าท่านชม พระต าหนกัดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระต าหนักของสมเดจ็ย่าที่ทรงเคยประทบั 

พระต าหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากบัสวิตเซอร์แลนด์ 

ภายในพระต าหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม สวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศ

 ไทยและได้รับรางวัลระดับโลก โดยมีรูปป้ันเดก็ต่อตัวหรือความต่อเนื่องเป็นสญัลักษณ์เด่น

 ของสวนแห่งนี้  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหารครวัต าหนกั หรือเทียบเท่า 

  ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นผาฮี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 น.  น า ชมบา้นผาฮี้  ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่า กาแฟและชาของที่นี่เป็นของขึ้นชื่อที่ต้องมาลอง 

 จากแหล่งต้นก าเนิด บนดอยผาฮี้มีร้านกาแฟให้นั่งห้อยขาชมวิวบรรยากาศของหมู่บ้านผาฮี้  ซ่ึงถูกปกคลุม 

 ไว้ด้วยภเูขาได้แบบพาโนรามา จะเหน็ได้เลยว่าภเูขาที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เขียวขจียิ่งมองยิ่งสบายตา 
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15.00 น. จากนั้นน าท่านซื้อสนิค้าพื้นเมือง ตลาดดอยเวา มีสนิค้าน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หลากหลายชนิด 

มีความน่าสนใจและมีราคาถูก 

เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสยีงมานานหลายสบิปีเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและรัฐฉานของประเ

ทศพม่า 

16.30 น. ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทานกลับสู่ อ.เมืองเชียงราย (เดินทางประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง) 

18.00 น. น าท่านเที่ยวชม เชียงรายไนทบ์ารซ่์า ชม ชิม ช้อป อาหารและสนิค้ามากมาย หรือเดิน ถนนคนเดินเชียงราย  

(กรณีเดินทางตรงวันเสาร์-อาทติย์)  อิสระอาหารค า่ 

ให้ท่านได้สมัผัสกบัอาหารและบรรยากาศของศิลปะวัฒนธรรมล้านนา 

19.30 น. น าท่าน Check In เข้าสู่ที่พักโรงแรมระดบัมาตรฐาน จ.เชียงราย 

  พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

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   
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10.00 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 ้าภูแลหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 น. ชม วดัหว้ยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเกง๋จีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหญ่ที่สดุในภาคเหนือ 

วัดนี้ เร่ิมก่อตั้งเป็นส านักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสสฺว โส 

ได้เดินทางมาปฏบิัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว 

ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้ เร่ืองโหราศาสตร์ในการท านายทายทกั 

ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตน 

แล้วประสบความส าเรจ็จึงมีคนมาท าบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น 
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15.00 น. น าท่านแวะจิบกาแฟ ณ Lalitta Café ลลิตาคาเฟ่ สวรรค์บนดิน  คาเฟ่ที่ได้ฟิลธรรมชาติกลางป่าใหญ่ 

เหมือนหลุดมาจากโลกจินตนาการ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ น า้ตก ธารน า้ หมอกจางๆ 

รับรองได้ภาพสวยๆทุกมุม ฟินจนต้องกลับมาอกีแน่นอน  

 

16.30 น. ชม วดัร่องเสือเตน้ ไฮไลต์ที่ส าคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ 

เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสเีป็นสีน า้เงินฟ้าตัดกบัสทีอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา 

จากฝีมือการรังสรรค์ของ “นายพุทธา  กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย 

ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ 

18.00 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. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทบัใจไม่รู้ ลืม ขอบพระคุณทุกท่าน 

หมายเหตุ  โปรแกรมทวัรแ์ละเวลาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละ 

  ความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
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สิง่ที่ควรน าติดตวั 

1. กล้องถ่ายรูป 

2. แว่นกนัแดด, ครีมกนัแดด  

3. หมวก,ร่ม ,เสื้อกนัหนาว,รองเท้าผ้าใบ 

4. ยารักษาโรคประจ าตัวและของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง วนันี้  – 31 มนีาคม 2566 

โรงแรมที่พกั 

เดินทาง 2 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 4 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 6 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

เดินทาง 8 ท่าน 

(ราคาท่านละ) 

พกัเดีย่ว 

(จ่ายเพิม่ท่านละ) 

ภูเมฆตะวนั รีสอรท์ แม่สลอง 

+ 

โรงแรมบลูลากูน/เอ็มบูติค 

(ระดบั 3 ดาว) 

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

ภูเมฆตะวนั รีสอรท์ แม่สลอง 

+ 

โรงแรมแสน เชียงราย 

(ระดบั 4 ดาว) 

9,900.- 8,900.- 7,800.- 7,200.- 1,900.- 

ภูเมฆตะวนั รีสอรท์ แม่สลอง 

+ 

The Riverie by Katathani 

Chiang Rai  

10,900.- 9,900.- 8,800.- 8,200.- 2,700.- 



ML-CRF04 

(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 

อตัราน้ีรวม 

✔ รถตู้ปรับอากาศ รวมน า้มันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง  

**กรณีเดินทาง 2 ท่าน ไม่มีไกดใ์หบ้ริการ** 

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

✔ อาหารและเคร่ืองด่ืมตามม้ือ ที่ระบุในรายการ 

✔ อาหารว่างและน า้ดื่มระหว่างการเดินทาง  

✔ มคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวก 1 ท่าน ต่อ 1 คัน  ตลอดการเดินทาง 

✔ 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) 

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ 

- ค่าธรรมเนียมส าหรับชาวต่างชาติ 

- ค่าทปิไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ 

 

***ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามทุกครั้งที่ท าการจอง*** 


