
 

 

 

 

 

   

  

 

  
 

รายละเอยีดการเดนิทาง                   ม.ีค.  - พ.ค.63  PHD-N8F 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ - เชยีงราย – นํ �าตกภซูาง – ผาต ั�ง - ภชูี�ฟ้า   

05.30 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชั �น 3 ประต ู14 
เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความ
สะดวกเรื�องเอกสารและสมัภาระ 

07.30 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เที�ยวบนิที� 
                   DD 8714   
08.45 น. ถงึเชยีงรายเปลี�ยนขึ�นรถปรับอากาศ ออกเดนิทางสู ่ภชูี�ฟ้า 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร  
13.00 น. สู ่อุทยานแหง่ชาตภิซูาง ชม นํ �าตกภซูาง เป็นนํ�าตกนํ�าอุน่

แหง่เดยีวในประเทศ มอีณุหภมูปิระมาณ 35 องศาฯ  
16.00 น. นําชมจดุชมววิตามสนัเขาของ ดอยผาต ั�ง เกง๋จนี ผาบอ่ง

“ประตสูยาม” ในอดตีประตูนี�ทหารกองพล 93 ใชข้า้มไปสูป่ระเทศลาว  ชม ชอ่งเขาขาด เมื�อ
มองทะลอุอกไปก็จะเห็นแมนํ่�าโขงที�ไหลทอดยาวอยูเ่บื�องลา่ง ชม ยอดดอย 103 จดุชมววิที�สวย
ที�สดุของดอยผาตั �ง (สงู 1,800 เมตร)หลังจากนั�น เดนิทางสู ่ภชูี�ฟ้า 

18.00 น. ถงึที�พัก รม่โพธิ�ทอง รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ จัดเก็บสมัภาระเขา้ที�พกั หลังจากนั�นรับประทาน    
อาหารเย็น(2) ที�ๆ พัก หลังจากนั�นพักผอ่นตามอธัยาศัย 



 

วนัท ี�สอง   ภูชี�ฟ้า – สามเหลี�ยมทองคํา – แมส่าย – เชยีงราย   

04.30 น. พบกนัหนา้ที�พักขึ�นรถทอ้งถิ�นออกเดนิทางสูย่อดภชูี�ฟ้า (จากจุดจอดรถเดนิขึ�นยอดดอยประมาณ 
800 เมตร) ชมพระอาทติยข์ึ�นและชมทะเลหมอกซึ�งมคีวามสวยงามมาก 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (3) ณ ที�พักหลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (4) ณ รา้นอาหาร  
13.00 น.  นําทา่นถ่ายรปูที�สามเหลี�ยมทองคําดนิแดนสามฝ่ายฟ้า ไทย พม่า ลาว ที�มกีารคา้ของผดิกฎหมาย

โดยนําของผดิกฎหมายมาแลกกบัทองคําทําใหม้ชีื�อเรยีกว่าสามเหลี�ยมทองคํา หลังจากนั�น 
15.00 น. นําทกุทา่นขา้มฝั�งทา่ขี�เหล็ก เลอืกหาซื�อสนิคา้ที�ตลาดชายแดน 

แมส่ายเป็นอําเภอเหนือสดุของจงัหวัดเชยีงรายและเหนือสดุของ
ประเทศไทย มเีขตแดนตอนเหนือตดิกบัประเทศพมา่ และมดีา่น
ชายแดนไทย-พมา่ เรยีกวา่ "ดา่นแมส่าย" สามารถผ่านด่านขา้ม
ไปยังจังหวัดทา่ขี�เหล็กของพมา่ไดโ้ดยมแีมนํ่�าสายเป็นพรมแดน
ทางธรรมชาต ิ

18.00 น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรมพารค์อนิ เชยีงราย หรอื เทยีบเทา่ 
หลังจากนั�น นําทา่นสมัผัสตลาดไนทพ์ลาซา่เชยีงราย ***อสิระ
อาหารเย็น***ไดเ้วลาพากลับโรงแรมพักผอ่นตามอธัยาศัยผักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัท ี�สาม   ไรบ่ญุรอด – วดัรอ่งขุน่ – ไรเ่ชญิตะวนั – กรงุเทพฯ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5) ณ ที�พักหลังอาหารเก็บสมัภาระ 
08.00 น. นําทา่นนั�งรถรางชม ไรบ่ญุรอด มพีื�นที�ประมาณ 8,000 ไร่ เดมิทไีรบ่ญุรอดปลกูพชืหลายชนดิตาม

ความเหมาะสมกับสภาพดนิ มากมายหลายชนดิ แตปั่จจบุนัจะแบง่พื�นที�เป็น ไรพุ่ทราไตห้วนัลกู
เกรด  ประมาณ 2-3 รอ้ยไร่ ไรม่ะเฟือง มะนาว สําหรับทําแยมผลไม ้ไรช่าอูห่ลงที�มพีื�นที� 600 ไร่
ซึ�งภายในตน้ปีก็จะกลายเป็นพื�นที�ปลูกชาและมโีรงงานผลติชาที�ใหญท่ี�สดุของประเทศเพื�อสง่ออก
ชาอูห่ลงไปไตห้วนัโดยเฉพาะ  ที�เหลอืก็เป็นแอง่นํ�าขนาด 20 ไร่อกีนับรอ้ยจดุ 

11.00 น. นําทา่นสู ่วดัรอ่งขุน่ โดยมอีาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน์ จติรกรชั �นแนวหนา้ของประเทศไทย 
เป็นผูอ้อกแบบทั �งหมด ลักษณะเดน่ของวัดคอืพระอโุบสถที�
ประดับตกแตง่ดว้ยสขีาวเป็นพื�น ประดับดว้ยกระจกบนปนูปั�นเป็น
ลายไทย โดยเฉพาะเหนืออโุบสถที�ประดับดว้ยสตัวใ์นเทพนยิาย 
เป็นรปูกึ�งชา้งกึ�งวหิคเชดิงวงชงูา ดงูดงามแปลกตาน่าสนใจมาก  

12.00  บรกิารอาหารกลางวนั(6) ณ รา้นอาหารหลังอาหาร 
13.00น. นําทา่นเดนิทางถงึ ไรเ่ชญิตะวนั  ภายในไร่เป็นศนูยป์ฎบิตัธิรรม 

ที�ทา่นพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริะเมธ)ี ไดส้รา้งขึ�น จากแรง
บดัดาลใจที�จะหาที�ปลกีวเิวกสว่นตัวสงบๆ กลายมาเป็นที�สว่นรว่ม
เพื�อทกุคนไปแลว้ในปัจจบุนั เพื�อใหค้นกรุงที�มเีวลานอ้ยไดม้ทีี�ปฎบิัตธิรรม ที�ชว่ยเสรมิเตมิพลัง มา
ชารต์แบตเตอรี�แลว้กลับไปทํางานใหม ่ดา้นใน มปีรศินาธรรม ออกแนวศลิปะเป็นตงุใหถ้อดความ
กนั มาที�นี�แลว้ความสงบ สวยงามเยน็สบายดหีลังจากนั�นออกเดนิทางสูส่นามบนิเชยีงราย 

16.30 น. ถงึสนามบนิเชยีงราย อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์ 
21.30 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เท ี�ยวบนิที� DD 8727   
22.45 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทบัใจ 
 

 

  
 อตัราคา่บรกิาร 
 



 

                          *** ต้องการเดนิทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิ�มท่านละ 2,000  บาท*** 
 
อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั�วเครื�องบนิไป กลับ กรุงเทพฯ-เชยีงราย-กรุงเทพฯ  
   ** สายการบนิที�ใช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รบัอากาศ    
- คา่อาหารทกุมื�อตามโปรแกรม        
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆตามโปรแกรม  
- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   
- มัคคุเทศก ์      
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อตัรานี�ไมร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัต่าง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการ  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
เงื�อนไขการจอง - มดัจํา 5,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวน
แลว้ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั �งสิ�นใหก้บัลูกคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทัวรร์าคา
พเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนื
เงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไวแ้ลว้ทั �งหมด 

 
หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั

 ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  
 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 
 

วนัท ี� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 

วนัท ี� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 

วนัท ี� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 
 

9,999 
 

2,000 


