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โปรแกรมศึกษาดูงาน  » เชียงราย » เหนือสุดในสยาม 
วัดร่องเสือเต้น-น ้ำพุร้อนป่ำตึง-ดอยตุง-สวนแม่ฟ้ำหลวง-พระต้ำหนักดอยตุง-ตลำดแม่สำย            

              ขุนน ้ำนำงนอน-ไร่ชำฉุยฟง-วัดห้วยปลำกั ง-สิงห์ปำร์ค-วัดร่องขุ่น       (5วนั 2 คืน) 

 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                  จดุนดัหมาย-เชยีงราย  

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น.    ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ  

วันทีส่องของการเดนิทาง           วดัรอ่งเสอืเตน้-น ้าพรุ้อนปา่ตงึ-ดอยตงุ-สวนแมฟ่า้หลวง-พระตา้หนกัดอยตงุ 
06.30 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า จ.เชียงราย “ เหนือสดุในสยาม  ชายแดนสามแผ่นดิน  ถ่ินวฒันธรรมลา้นนา   
  ล ้าค่าพระธาตดุอยตงุ”  ให้ทา่นท าภารกิจส่วนตวั บริการอาหารเช้า (มือ้1) ณ ร้านอาหาร   
08.30 น. น าทา่นชม วดัร่องเสือเต้น พระอโุบสถศิลปะแบบไทยประยกุต์ ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา 

จากฝีมือการรังสรรค์ของ สลา่นก ศลิปินท้องถ่ิน 
10.30 น. น าท่านผ่อนคลาย บ่อน า้พุร้อนป่าตึง เป็นแหล่งท่องเท่ียว เปิดบริการอาบน า้แร่เพ่ือสุขภาพแบบ

ระบบสปา มีบอ่น า้พรุ้อนขึน้หลายจดุ บางจดุพุง่ขึน้สงูถึง 3-5 เมตร น า้พรุ้อนนีเ้ป็นน า้ร้อนท่ีไหลขึน้มา 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.30 น. น าท่านเปล่ียนเป็นรถท้องถ่ินเดินทางตอ่ไปยงั ดอยตงุ เพ่ือชม สวนแม่ฟ้าหลวง สวนไม้ดอกไม้ประดบั

นานาพรรณท่ีสวยเด่นบานสะพร่ังงดงามอย่างยิ่ง นอกจากนัน้บริเวณใกล้เคียงกบัสวน   แม่ฟ้าหลวงก็
จะเป็นส่วนของ พระต าหนกัดอยตงุ ซึง่เป็นท่ีประทบัทรงงานของสมเด็จย่า สร้างโดยใช้ สถาปัตยกรรม
ผสมระหวา่งล้านนากบัชาเลย์ของสวิส 

15.00 น. น าทา่นข้าสูท่ี่พกั โรงแรมศลิามณีรีสอร์ทแอนด์สปา (ห้องละ2ทา่น) หรือเทียบเทา่  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหารโรงแรม หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยัท่ามกลางขนุเขาและ

สายน า้สดุแสนโรแมนตกิ  

http://www.muangpaetour.com/
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วันทีส่ามของการเดนิทาง                     ตลาดชายแดนแมส่าย–ขุนน า้นางนอน-ไรช่าฉยุฟง-วดัหว้ยปลากั ง 
07.00 น.  อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมสมัภาระเช็คเอ้าท์ 
08.30 น. น าท่านช้อปปิง้ ตลาดชายแดนแม่สาย เลือกซือ้สินค้าราคาถูกตลาดแม่สาย และฝ่ังพม่า ให้ท่านได้

เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง และสินค้าราคาถกูได้อยา่งจใุจ 
10.30 น. น าท่านสกัการะศาลเจ้าแม่นางนอน ณ  วนอทุยานถ า้หลวง-ขนุน า้นางนอน มีลกัษณะเป็นภูเขาขนาด

ใหญ่หลายลกูเรียงตวัสลบัซบัซ้อน มองดคูล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาว 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.30 น. น าท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ชมบรรยากาศ ของไร่ชาท่ี กว้างใหญ่  ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่ง

นกัทอ่งเท่ียวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจดุ ตามอธัยาศยั 
15.00 น. น าทา่นชม วดัห้วยปลากัง้ เป็นอีกวดัหนึ่งของจงัหวดัเชียงรายท่ีสวยงามสิ่งท่ีโดดเดน่ของวดันี ้คือ " พบ

โชคธรรมเจดีย์"   ภายในเจดีย์เป็นท่ีประดษิฐาน เจ้าแมก่วนอิมแกะสลกัจากไม้จนัหอมองค์ใหญ่ 
15.00 น. น าทา่นข้าสูท่ี่พกั โรงแรมแกรนด์วิสต้า (ห้องละ2ทา่น) หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหารโรงแรม  

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                                                                   ไรส่งิหป์ารค์-วดัรอ่งขนุ 
07.00 น.  อรุณสวสัดิย์ามเช้า  บริการอาหารเช้า (มือ้7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เตรียมสมัภาระเช็คเอ้าท์ 
09.30 น.      น าท่านชม ไร่สิงห์ปาร์ค หรือไร่บุญรอด  ชมดอกไม้เมืองหนาวก าลังเบ่งบาน โดยเฉพาะทุกดอกคอ

สมอสหลากสีสนัท่ีแข่งกันบานอวดโฉมกลางทุ่งกว้างให้เราได้ถ่ายภาพสวยๆ พร้อมจุดแวะแต่ละจุด
ภายในไร่ท่ีจะท าให้เราเพลิดเพลินไมว่า่จะเป็นนัง่รถรางชมบรรยากาศโดยรวมเห็นวิวไร่ชากว้างไกล  

10.30 น.      น าทา่นชมความสวยงามมหศัจรรย์ของ วดัร่องขุ่น วดัท่ีสร้างด้วยความศรัทธาและจินตนาการอนัไมมี่ท่ี
สิน้สดุของอาจารย์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ศลิปินชาวล้านนา   

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร  
18.00 น.  บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร  

วันทีห่า้ของการเดนิทาง                                                                              จดุนดัหมาย 
__.__  น. น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 

รำยกำร  หมำยเหต ุ

อตัรำคำ่บริกำรทำ่นละ   บำท จ้ำนวนผู้ใหญ่ขั นต ้ำ 50 ท่ำน 

http://www.muangpaetour.com/
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อตัราคา่บรกิารนี รวม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน ( แมส่าย,เชียงราย) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ9 มือ้  
 คา่รถท้องถ่ินขึน้ดอยตงุ 
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ท าเอกสารเข้าประเทศพม่า(ทา่ขีเ้หล็ก) 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 

 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษสา้หรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

  โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 

http://www.muangpaetour.com/

