
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 

 

 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง ม.ีค.  - พ.ค.63 
                    

วนัแรก กรงุเทพฯ–เชยีงราย-ไรเ่ชญิตะวนั-วดัรอ่งเสอืเตน้–วดัหว้ยปลาก ั�ง-ไรฉุ่ยฟง–แมส่ลอง 

05.00น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2  ชั �น 3 ประต ู14 เคาน์เตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมี
เจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�องเอกสารและสัมภาระ 

06.55น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงรายโดย NOK AIR / AIR ASIA / LION AIR  

08.30น. ถงึสนามบนิแมฟ้่าหลวง จ.เชยีงรายรถตูป้รับอากาศ  

  รอรับทา่น ออกเดนิทาง 

10.00น. นําทา่นถงึ ไรเ่ชญิตะวนั หรอื ศนูยว์ปัิสสนาสากลไรเ่ชญิตะวนั  
ที�ทา่นพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี(ว.วชริะเมธ)ี ไดส้รา้งขึ�น จาก 
แรงบดัดาลใจที�จะหาที�ปลกีวเิวกสว่นตวัสงบๆ กลายมาเป็น 
ที�สว่นร่วมเพื�อทกุคนไปแลว้ในปัจจบุนั เพื�อใหค้นกรุงที�ม ี
เวลานอ้ยไดม้ทีี�ปฏบิตัธิรรม 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ.รา้นอาหาร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.00น. นําชม วดัรอ่งเสอืเตน้ พบพระวหิารหลังใหม ่ที�ม ีศลิปะที�ม ี

ความสวยงดงามแปลกตา เป็นศลิปะประยกุตท์ี�เป็น 

เอกลกัษณ์ ใชเ้ฉดสเีป็นสนํี�าเงนิฟ้า รูปแบบของศลิปะ 

สว่นหนึ�งมคีวามคลา้ยกับผลงานของ อ.เฉลมิชยั  

โฆษิตพพิัฒน์ และ อ.ถวลัย ์ดัชนีย ์สองศลิปินแหง่ชาตชิื�อดัง  

ชาวเชยีงราย ผลงานดังกลา่วเป็นฝีมอืการรังสรรคข์อง   

นายพุทธา กาบแกว้ หรอื สล่านก ศลิปินทอ้งถิ�นชาวเชยีงราย  

ซึ�งเคยเป็นลูกศษิยข์อง อ.เฉลมิชยั โฆษิตพพิัฒน์  

15.00น. ชมความสวยงามและไหวพ้ระ วดัหว้ยปลาก ั�ง กราบนมสัการ 

พบโชคธรรมเจดยี ์สรา้งโดยพระอาจารยพ์บโชค ทา่นมคีวาม 

รูใ้นเรื�องโหราศาสตร ์พบโชคธรรมเจดยีม์อียูด่ว้ยกัน 9 ชั �น  

หลังจากนั�นเดนิทางดอยแมส่ลอง  
16.00น. นําชมไรช่าฉุยฟง มพีื�นที�กวา้งและไดบ้รรยากาศ ของไร่ชาที�  
  กวา้งใหญป่ลกูโคง้วนไปตามไหล่เขาซึ�งนักทอ่งเที�ยวสามารถ 
  แวะถา่ยภาพและชมความงามไดห้ลายจดุ นอกจากจะไดช้ม 
  ทศันียภาพที�สวยงาม  
18.00น. นําทา่นเขา้พัก ดอยหมอก ดอกไม ้รสีอรท์ หรอื เทยีบเทา่  

หลังจากนั�น บรกิารอาหารเย็น(3) ณ หอ้งอาหารรสีอรท์  

หลังอาหารผักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

วนัที�สอง   ดอยแมส่ลอง – วดัทา่ตอน – ฮโินกแิลนด ์– วดับา้นเดน่ – เชยีงใหม ่  

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ (4) ณ ที�พักหลังอาหารเก็บ 
 สมัภาระออกเดนิทาง นําทา่นเที�ยวชมตลาดยาม 
 เชา้บนดอยแมส่ลอง 
10.00น. นําทา่นถงึ วดัทา่ตอน รมินํ�ากก ซึ�งเป็นวดัที�มพีระ 

พุทธรูปองคใ์หญป่ระดษิฐานในปางตา่งมากมาย  

เป็นเขตอทุยานพุทธศาสนาและสํานักปฏบิตัธิรรม  

380 ไร ่67 ตารางวา พื�นที�สว่นใหญเ่ป็นภเูขาลาด 

ชนัมทีี�ราบรมิแมนํ่�ากกบรเิวณหนา้มมีหาโพธสิตัว ์

กวนอมิและบรเิวณลานวัดซึ�งม ีพระบรมธาตรุชัมงัคลาจารยส์มานฉนัทห์รอืพระเจดยีแ์กว้

ประดษิฐานอยู ่เป็นวัดที�ทา่นสามารถมาชมทะเลหมอกยามเชา้สดูอากาศบรสิทุธิ�และชมทศันีย์

ภาพนํ�ากกและชายแดนพมา่ในมมุสงูไดอ้ยา่งเต็มที� 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (5) ณ.รา้นอาหาร 

13.00 น. ชวิชวิ ณ. ฮโินกแิลนด ์(Hinoki land) อาณาจกัรไมฮ้โินกแิหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทย 

โดยเนรมติพื�นที�กว่า 83 ไร ่สรา้งเป็นเมอืงจําลองแบบญี�ปุ่ นขนานแท ้โดดเดน่ดว้ยการประดับ

ตกแตง่อยา่งโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากสุะที�โตเกยีว เสาแดงโทรอิเิหมอืนที�วดัฟชูมิอินิารทิี�

เกยีวโต ตลอดจนสิ�งกอ่สรา้งตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.00น. นําชมวดับา้นเดน่สะหรศีรเีมอืงแกน เดมิชื�อวัด “หรบิญุ

เรอืง” เป็นวัดสวยที�สรา้งขึ�นดว้ยศลิปะลา้นนา ชมความ

สวยงามที�แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม เป็นการชกันําชาวโลกยคุนี�

ใหใ้กลช้ดิศาสนาและซมึซบัในคําสอนขององคพุ์ทธศาสดา 

พรอ้มๆไปกับการเที�ยวชมพทุธสถานแหง่นี� และยงัเป็น

สถานที�นมสัการพระธาตปุระจําปีเกดิท ั�ง 12 ราศ ี 

 18.00น. นําทา่นเขา้พักโรงแรม เอเชยีพนูเพชร ลังจากเก็บสัมภาระเขา้หอ้งพัก รับประทานอาหารเยน็(6)  

ณ.หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม  เชยีงใหม ่– ดอยสเุทพ – วดัอโุมงค ์– พระธาตดุอยคํา - กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ (7) หลังอาหาร เก็บสัมภาระออกเดนิทาง 

09.00น. นําชมวดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิารเป็นหนึ�งในวัดที� 

มคีวามสําคัญมากที�สดุของจังหวัดเชยีงใหมก่อ่สรา้งตาม 

แบบศลิปะลา้นนาสรา้งในสมยัพระเจา้กอืนากษัตรยิอ์งค ์

ที� 6 ของอาณาจักรลา้นนา 

11.00น. นําชม วดัอโุมงค ์หรอืสวนพุทธธรรม สรา้งขึ�นในสมัยพญามังราย 
ราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ�งถา้นับถงึวันนี�กร็าวๆ 700 กวา่ปีแลว้  
ตอ่มาพญากอืนา ทรงสรา้งอโุมงคข์ึ�นที�นี�เพื�อใหพ้ระมหา 
เถระจันทรใ์ชเ้ป็นที�วปัิสสนากรรมฐาน กําแพงภายในจงึเป็นหลาย 
ชอ่งทางเดนิทะลกุนัได ้รวมถงึยงัมภีาพวาดจติรกรรมผาผนังที�ม ี
ความเกา่แกอ่ยู ่

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั (8)  

14.00 น. นําทา่นเดนิทางขึ�นกราบนมสัการสักการะ วดัพระธาตดุอยคํา  

เป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชยีงใหม ่อายเุกา่แกก่วา่ 1,300 ปี สรา้ง  

ในปี พ.ศ. 1230 รัชสมยัพระนางจามเทวกีษัตรยิแ์หง่หรภิญุชยั  

โดยพระโอรสทั �ง 2 เป็นผูส้รา้งในปี พ.ศ. 1230 ประกอบดว้ย 

เจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตขุองพระพุทธเจา้ ศาลาการ 

เปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพทุธรูปปนูปั�น เดมิชื�อวัดสวุรรณบรรพต  

แตช่าว บา้นเรยีกวา่ "วดัดอยคํา" หลังอาหารเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.30น. เหนิฟ้าสู ่จ.กรุงเทพฯ NOK AIR / AIR ASIA / LION AIR  

18.45น. ถงึกรงุเทพฯดว้ยความสขุและความประทบัใจ 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารวม   - คา่ตั�วเครื�องบนิไป กลับ กรุงเทพฯ-เชยีงราย-เชยีงใหม-่กรุงเทพฯ  
            ** สายการบนิที�ใช ้ AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รบัอากาศ วไีอพ ี    

- 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 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั 

   ประโยชน์และความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  

 

    *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

วนัที� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 

วนัที� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 

วนัที� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

10,900 3,000 


