
 

 

 

 

น่าน พะเยา เชียงราย 5 วนั 4 คืน 

 

พระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานน่าน– วัดศรีมงคล – ภูผาฮี้– น้ำตกสะปัน - กว๊านพะเยา 

– วัดพระธาตุจอมทอง - วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค  - วัดร่องเสือเต้น – วัดพระแก้วเชียงราย –  

ไร่ชาฉุยฟง - บ่อเกลือโบราณ - พระธาตุดอยตุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก            พระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานน่าน - วัดศรีพันต้น 

05.30 น.  เช็คอินที่เคานเ์ตอร์เช็คอิน - ประตู - สายการบิน Air Asia  
07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิน่าน โดยสายการบนิ Air Aisa 

เที่ยวบินที่ FD3554 (บนิตรง) (ใช้เวลาในการบนิ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
08.55 น.  เดินทางถึง สนามบินน่าน หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคูบ่้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี 
อายุราว 600 ป ี พญาการเมอืงโปรดให้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ต้ังอยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน 
ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่าง
วันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือซ่ึงจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้น
เดือนมีนาคมของทุกปี  
จากนั้นนำท่านแวะสักการะ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่แปลกกว่าวัด
อื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทัง้สี่ทิศ แกะสลักลวดลาย
โดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของ
ยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเม่ือประมาณ พ.ศ. 
2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจา้ผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครอง
นครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซ่ึงเป็นชื่อของ
เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น วัดภูมินทร์ 
 
 

สายการบิน Air Asia ออกจากสนามบินดอนเมือง 

 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป FD 3554 BKK- NNT 07.40 – 08.55 

ขากลบั FD 3200 CEI -BKK 18.20 – 19.40 

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม 

 วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 

  13 – 17 เมษายน 2564 , 

1 – 5 , 22 – 26 ,   พฤกษภาคม 

2564 

3 – 7 มิถุนายน 2564  

24 – 26 กรกฎาคม 2564 

19,900.- 4,500.-     



 

 
 

 
 

จากนั้นนำท่านชม พพิิธภัณฑสถานน่าน อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นหอคำที่พระเจ้าสุริย
พงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้าน่านทรงสร้างขึ้นเป็นที่ประทับ เม่ือพุทธศักราช 2446 เป็นอาคาร
ก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขหรือรูปตัวที รูปแบบผสมผสานระหว่างแบบศิลปะ
ตะวันตกและศิลปะไทย โครงสร้างภายในเป็นไม้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขออก
ด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ภายในมีการจัดแสดงเก่ียวกับเร่ืองโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง        พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านเฮอืนฮอม 

จากนั้นแวะซ้ือของฝากที่ ศูนย์OTOP จ.น่าน ที่หลากหลายให้เลือกซื้อ  โดยเฉพาะ
ผ้าทอลายน้ำไหล เป็นเอกลักษณ์ ผ้าทอลายด้ังเดิมของจังหวัดน่าน และสินค้า
อื่นๆอีกมากมาย 
จากนั้นนำท่านชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
ก่อต้ังและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักใน
ศิลปะที่ต้องการสร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัย
ที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีการ
แสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของคุณวินัย  ในรูปแบบก่ึงนิทรรศการถาวรให้
ได้ชมเกือบตลอดปีขึ้น ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้น
ได้ความรู้สึกสบายใจและพักผ่อนไปด้วย 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภู

คา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพัน

ต้น ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ต้ังเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งใน

จังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้า

วิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก   ดูอ่อนโยนมี

ชีวิตชีวา ซ่ึงปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักด์ิ หรือ "สล่ารง" และภายใน

วิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมือง

น่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  พักรับประทานอาหารเยน็ ณ ร้าน Gin Restaurant 

จากนั้นพาท่านสู่ ร้านขนมหวานปา้นิ่ม ร้านขนมหวานไทยๆ เรียกได้ว่าเป็นร้านชื่อดัง

ประจำจังหวัดน่าน เมนูท่ีโด่งดังที่สุดก็คือ บัวลอยมะพร้าวอ่อน  แป้งบัวลอยสีสวยเนื้อนุ่ม

หนึบกำลังดี ใส่มาในน้ำกะทิหอมมัน และยังมีส่วนผสมของน้ำและเนือ้มะพร้าวอ่อน ทำ

ให้ยิ่งหอมหวานมากข้ึน  (รวมอยู่แพ็คเก็จ) 

 

 
 

 

 

เดินทางเข้าสู่ที่พัก น้ำทองโฮเต็ล หรือ เทียบเท่า 



 

 

 

  
 
วันท่ีสอง          วังศิลาแลง – วัดศรีมงคล – บ่อเกลือโบราณ - น้ำตกสะปัน  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่ เดอะวิว @กิวม่วง (อิสระตามอัธยาศัย) ร้านกาแฟวิวดี มีวิวทิวทัศน์

สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี บวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ 

จิบเคร่ืองด่ืม ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดี

เยี่ยม 

จากนั้นนำท่านสู่ วังศิลาแลง เป็นธารน้ำไหลผ่านซอกหินผาที่มีลำน้ำกูนไหลผ่านและกัด

เซาะจนเป็นร่องรอยตามการหมุนวนของน้ำ ประกอบด้วยวังน้ำและโตรกผาเป็นช่วงๆ 

โดยมีวังน้ำประมาณ 7 วัง รวมระยะทางมากกว่า 400 เมตร ในช่วงฤดูแล้งจะมองเห็น

ความสวยงามของวังน้ำและโตรกผาได้อย่างชัดเจน และด้วยสวยงามอลังการ จึงได้ชื่อว่า 

“แกรนด์แคนยอนเมืองปัว” 

 

 

 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร่มไม้ By ยกครก ปัว น่าน 

จากนั้นนำท่านเดินางสู่ วัดศรีมงคล เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซ่ึงมี

ทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน 

บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชือ่มจากตัววัดสามารถลงไป

เดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้

ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ  ภายในวัดมีสิ่ง

ที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของ

หนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ 

 

 

 



 

 

 

จากนั้นแวะถ่ายรูป ถนนลอยฟ้าภูคา เส้นทางจากอำเภอปัว สูอ่ำเภอบ่อเกลือ สัมผัส

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานไผ่บอ่เกลือ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อเกลอืโบราณ เม่ือถึง อ. บอ่เกลือ เราไม่รีรอที่จะสัมผัสความ

น่าทึ่งของ “บ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบ

ทอดภูมิปัญญาการทำเกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” โดยจะตักน้ำเกลือขึ้นจากบ่อ

มาพักไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำค่อยๆ ระเหย

ไปจนเกลือตกผลึก จากนั้นตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพื่อให้สะเด็ดน้ำ จน

น้ำในกระทะใกล้แห้งหมด จึงตักน้ำเกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ ทำแบบนี้ซ้ำไปมาเร่ือยๆ 

ทั้งวันทั้งคนื พอได้เม็ดเกลือแล้วบางคนก็ใส่ถุงขายเลย เป็นเกลือสินเธาว์แท้ๆ แต่

เนื่องจากเปน็เกลือสนิเธาว์จึงไม่มีสารไอโอดีนเหมือนกับเกลือสมุทร จึงต้องเติมสาร

ไอโอดีนเสียก่อนถึงจะบริโภคได้ดี 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสะปัน  น้ำตกสะปัน ต้ังอยู่ที่ บ้านสะปนั ตำบลดงพญา 

อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนนา่น ตัว

น้ำตกสะปันจะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่ใหญ่มากแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยซ่ึงมีอยู่ด้วยกนั 

3 ชั้นใหญ่ๆ แต่ละช้ันมีความสูงประมาณ 3 - 6 เมตร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หยุดเวลา คาเฟ่  
 

 

 

 



 
 

 

 

เย็น  พักรับประทานอาหารเยน็  ณ ร้านหัวสะพาน  

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก C View Hotel หรือ เทียบเท่า  

เช้าตรู่  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นนำท่านสักการะ พ่อขุนงำเมือง อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาวลำดับที่ 9 

ระหว่างปี พ.ศ. 1801-1841 เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมาก ประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะ

เทศบาลเมืองพะเยา (สวนสมเด็จย่า 90) หน้ากว๊านพะเยา เป็นพระสหายร่วมน้ำสาบาน

กับพ่อขุนเม็งรายแห่งเมืองเชียงราย 

อนุสาวรีย์ที่จะทำให้คุณรำลึกถึงบูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต และเป็นบุคคลสำคัญที่ชาว

พะเยาไม่เคยลืมเลือน พ่อขุนงำเมือง คือ กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว ลำดับที่ 9 

ระหว่างปี พ.ศ. 1801-1841 อันเป็นยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองมาก ที่สำคัญพระองค์เป็นพระ

สหายร่วมน้ำสาบานกับพ่อขุนเม็งรายแห่งเมืองเชียงราย และพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุง

สุโขทัย ซ่ึงทั้งสามพระองค์ได้กระทำสัตย์ต่อกัน ณ แม่น้ำอิง ซ่ึงก็คือบริเวณสถานีประมง

น้ำจืดพะเยาในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพ่อขุนงำเมืองเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ โดย

กล่าวกันว่าเม่ือพระองค์เสด็จไปทางไหน "แดดก็บ่อฮ้อน ฝนก็บ่อฮำ จักให้แดดก็แดด จัก

ให้บดก็บด" จึงได้พระนามว่า "งำเมือง" และในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี จะมีการจัดพิธี

สักการะบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 

 

 

 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้าน Aurora Kwan Phayao 

จากนั้นนำท่านสู่ กว๊านพะเยา และ ลอ่งเรือชมวัดกลางน้ำและวิวกว๊านพะเยา มีลักษณะ

เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยว เปน็บึงน้ำกว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยทิว

เขาสลับซับซ้อนอย่างสวยงาม เม่ือหลายร้อยปี พื้นที่ในบริเวณกว๊านพะเยาเป็นชุมชนมี

วัดวาอารามอยู่มากมาย ต่อมาเม่ือกรมประมงสร้างประตูก้ันนำ้ในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บ

น้ำ จึงทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเปน็ชุมชนโบราณ และวัดหลายแห่งต้องจมอยู่ใน

กว๊านพะเยา 

วันท่ีสาม          กว๊านพะเยา – วัดพระธาตุจอมทอง – วัดนันตาราม - พ่อขุนงำเมือง 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2


 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมทองพะเยา องค์พระธาตุสีทองเหลืองอร่ามต้ัง

เด่นตระหง่านอยู่บนดอยจอมทองคือ"พระธาตุจอมทอง"ต้ังอยู่ภายในวัดพระธาตุจอมทอง 

เป็นปูชนียสถานโบราณคู่เมืองพะเยา วัดพระธาตุจอมทอง เป็นวัดสาคัญที่ประดิษฐาน

พระธาตุจอมทอง อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเมืองพะเยามาต้ังแต่โบราณ 

พระธาตุจอมทองเป็นเจดีย์ทรงล้านนาสูง ๓๐ เมตร ต้ังอยู่บนฐานสี่เหลีย่มจัตุรัส กว้าง ๙ 

เมตร ซ้อนกันสามช้ัน รองรับองค์ระฆัง ส่วนยอดสุดเป็นฉัตรสีทอง ฐานโดยรอบข้างล่างบุ

ด้วยแผ่นโลหะ ดุนลายเป็นรูป ๑๒ นักษัตร และลายไทยอันงดงาม พระธาตุองค์นี้ไม่มี

หลักฐานปรากฏชัดเจนว่าสร้างต้ังแต่สมัยใดเพียงแต่มีประวัติเก่ียวกับพระธาตุจอมกิตติที่

เชียงแสน  

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระศรีโคมคำ วัดศรีโคมคำ หรือวัดที่ประชาชนทั่วไปเรียกขานกันว่า 

"วัดพระเจ้าตนหลวง" ป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนา

ตัวอย่าง เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดใน

ล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034-2067 

ทั้งนี้ พระเจ้าตนหลวง หรือพระเจ้าองค์หลวงนั้น มิใช่เปน็เพียงพระพุทธรูปคู่บ้านคูเ่มือง

พะเยาเท่านั้น แต่ยังถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาไทยด้วย  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนันตาราม เชียงคำพะเยา ต้ังอยู่บ้านดอนไชย ในเขตเทศบาล
ตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหาร สร้าง
ด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลาย ฉลุไม้อย่างสวยงาม ตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้า
บัน หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น ทั้งลวดลายแกะสลัก หลังคาซ้อนชัน้มุงแป้นเกล็ดหรือ 
กระเบื้องไม้ท่ีลดหลั่นลงตัว ส่วนภายในวิหารก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไปด้วยพลัง แห่งศรัทธา 
เม่ือเดินเข้าไปจะพบกับองค์พระประธานทีเ่ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้
สักทองลงรักปิดทองทรงเคร่ืองแบบ ไทยใหญ่ ประดิษฐานบนฐานไม้ที่ฉลุลวดลายอย่าง
สวยงาม โดยข้าง องค์พระประธาน มีพระพุทธรูปหินขาว และพระพุทธปฏิมา ประธาน 
ไม้สักทองที่ต่างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเคร่ืองแบบไทยใหญ่อย่าง สมส่วน
สวยงามประดิษฐานอยู่  มีเจดีย์แบบไทย ใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เคร่ืองใช้โบราณ 
ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณเก่ียวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอน  

   

 
 
 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 

 
เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ชิดลม ชมกว๊าน 

เข้าสู่ที่พัก Phuglong Hotel หรือ เทียบเท่า 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
ออกเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซ่ึง
ปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ท่ีมนุษย์สัมผัสได้ เร่ิมสร้างต้ังแต่ พ.ศ.2540 
จากเดิมมีเนื้อที่3 ไร่ ได้ซ้ือที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมี
เนื้อที่9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ที่ข้ึนเต็มเนินเขา ท่านจะได้สัมผัส

กับธรรมชาติและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ในไร่ เช่น รถเดียวเที่ยวทั่วกับฟาร์มทัวร์สิงห์ 

ปาร์ค ชมสัตว์สายพันธุ์แอฟริกา ปัน่จักรยานชมธรรมชาติแบบใกล้ชิด กิจกรรมผจญภัย

ท้าทายคนใจเด็ด และการแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี และอื่นๆ อีกมากมาย (ค่ากิจกรรมอื่นๆ

นอกจากนั่งรถฟาร์มไม่รวมอยู่ในแพ็คเก็จทัวร์) 

 
 
 
 

 

เท่ียง  พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้าน ภูภิรมย์ สิงห์ปาร์ค 

จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ต้ังอยู่ที่ชมุชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถสีน้ำเงินที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทย

ประยุกต์ที่มีศลิปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตาจากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบ

แก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน์ เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณใ์ช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลาย

ต่างๆ ที่พร้ิวไหว โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใชเ้ฉดสีเดียวกันนั้นมีความชด

ช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชดั 
จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดม่ิงเมือง ต้ังอยู่ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย วัดม่ิงเมือง  มีบ่อน้ำโบราณ ชื่อ น้ำบ่อจ๊างมูบ ศิลปะแบบไทยใหญ่ มีซุ้มครอบ
ไว้ เป็นประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างหมอบ เชื่อกันว่าบ่อนำ้นี้เป็นบอ่น้ำโบราณที่ศักด์ิสิทธิ์ 
เป็นแหล่งน้ำที่ใช้อปุโภคบริโภคของผู้คนโบราณ ที่สัญจรเข้าออกเมือง ได้มาพักกาย

วันทีส่ี่             วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค  - วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้วเชียงราย 



 

บริเวณประตูเมืองเพื่อด่ืมน้ำและล้างหน้าให้เกิดสิริมงคล ก่อนจะเร่ิมเดินทางออกหรือ เข้า
สู่เมืองเชียงราย  
จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดพระแก้วเชียงราย ต้ังอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย 

วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ 

ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่า เม่ือปี 

พ.ศ. 1897 ในสมัย พระเจา้ สามฝั่งแกน เป็นเจา้เมือง ครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่า เจดีย์

ร้างองค์หนึ่ง และได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทอง อยู่ภายในเจดีย์ ต่อมาจึงได้พบว่าเป็น

พระพุทธรูปสีเขียวที่สร้างด้วยหยก ซ่ึงก็คือ พระแก้วมรกตนั่นเอง ปัจจุบัน วัดพระแก้ว 

เชียงราย เป็นที่ประดิษฐาน พระหยก ซ่ึงสรา้งขึ้นใหม่ 

 
 

 
 

 
 

 
 

เย็น  พักรับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารชีวิตธรรมดา 

  ออกเดินทางสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซ่า 

  เข้าสู่ที่พัก The Riverie Hotel เชียงราย หรือ เทียบเท่า 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ที่เปิดให้นักท่องเทีย่วเข้าชม ที่เพิ่งเปิดล่าสุดและได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยว ต้ังอยู่ในอำเภอแม่จัน เชยีงราย ก่อนถึงบ้านเทอดไทย ซ่ึงเป็นไร่ชา

แห่งท่ี 2 เปิดได้ประมาณ 2 ปีกว่า มีพื้นที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ 

ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้

หลายจุด นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของไร่ชาแล้ว ยังมีร้านอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม เบอเกอร่ี แสนอร่อยให้บริการ เมนูยอดนิยม เช่น ยำทูน่า สปาเก็ตต้ียูนาน หม่ัน

โถวใบชานุ่ม ชาเขียว ชาเย็น เค้กชาเขียว และเค้กช๊อกโกเลตต่าง ๆ ซ่ึงจะโปรโมทให้

นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและชมไร่นี้มากกว่า เส้นทางเดินทางไปถึงไร่ค่อนข้างสะดวกเป็น

ถนนราดยางตลอดทาง  

ออกเดินทางสู่ Tree top walk เล่นกิจกรรมสุดหวานเสียว คือการเดินปืนป่ายไปบน

สะพานแคบๆ ทางเดินโยกเยกให้หวาดเสียวเล่นๆ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะที่นี่มีอุปกรณ์

วันที่ห้า           ไร่ชาฉุยฟง -  Tree top walk – ภูผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง 



 

ความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดค่ะ ระยะทางเดินประมาณ 300-400 

เมตร สูงจากพื้นดินประมาณ 40 เมตร ทางเดินแบ่งออกเปน็ 4 ช่วง แต่ละช่วงสูงและ

ยาวไม่เท่ากนั 

 

 

 

 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารบ่าย ณ ร้านครัวอิงจันทร์ 

ออกเดินทางสู่ พระธาตุดอยตุง  อำเภอแม่จัน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าซ่ึงนำมาจากประเทศ

อินเดีย ดังมีตำนานกล่าวไว้ว่า เม่ือ 1,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว ประมาณ พ.ศ. 1454 พระ

มหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระเข้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ ร่วมกับ

ข้าราชบริพารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตไว้ ณ ดอยแห่งนี้ และได้ปักตุงหรือธง 

บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปลอ่ยชาย

ตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักด์ิสิทธิ์ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

พระธาตุดอยตุงเป็นปฐมเจดีย์แห่งล้านนา ตุง คือศรีเมือง ขวัญเมือง และเป็นเอกลักษณ์

ของล้านนา สถิตคู่พระธาตุอันศักด์ิสิทธิ์ตลอดมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ครูบาเจ้าศรีวิชัย 

ได้บูรณะองคพ์ระธาตุขึ้นใหม่ตามศิลปะแบบล้านนาด้ังเดิมและได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่

ครอบองค์เดิมไว้ 

 แวะชมวิว ณ ร้านกาแฟภูผาฮี้ 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบนิเชียงราย 
18.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3200 
19.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 

*** End of Service *** 
 



 

 เน่ืองจากราคาน้ีเปน็ราคาโปรโมช่ัน จึงไม่มีราคาสำหรบัเด็ก 
 

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (น้ำหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม)       

เน่ืองจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม / ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรม

การเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมดัจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากมี

ผูเ้ดินทางไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการเดินทางก็ได้ แต่จะแจ้งให้ผู้เดินทาง

ทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวมถึง 

ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้นักท่องเที่ยว สายการบิน Air Asia   

(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ข้างต้น ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี) 

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), คา่อาหารทุกมือ้ที่ระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแหง่ตามโปรแกรมระบุ 

ไกด์อำนวยความสะดวกตลอดทริปต้ังแต่สนามบินจังหวัดน่านจนถึงสนามบินจังหวัดเชียงราย 

อัตราคา่บรกิารน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, คา่แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 

ค่าทิปไกด์  300 บาท/ท่าน         ค่าทิปคนขับรถ     200 บาท/ท่าน 

สายการบิน Air Asia ออกจากสนามบินดอนเมือง 

 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป FD 3554 BKK -  NNT 07.40 – 08.55 

ขากลบั FD 3200 CEI - BKK 18.20 – 19.40 

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม 

 วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง 

 13 – 17 เมษายน 2564 , 

1 – 5 , 22 – 26 ,   พฤกษภาคม 

2564 

3 – 7 มิถุนายน 2564  

24 – 26 กรกฎาคม 2564 

19,900.- 4,500.-    



 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม 

*** เมื่อทา่นชำระมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมดัจำได้ทุกกรณี *** 

 

เง่ือนไขการจอง 

ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000.- บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วัน กอ่นการเดินทาง 

( การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึน้ไป  คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 15-29 วัน  ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง ( ถ้ามี ) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

• กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

( ถ้ามี )  เช่น ค่ามัดจำต๋ัวสายการบิน  ค่ามัดจำโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั้งน้ีจะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไว้ใหไ้ด้มากที่สุด 

• เมือ่ท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

• การเดินทางแต่ละคร้ังจะต้องมีผูเ้ดินทางข้ันต่ำ 8 ท่าน 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่าน้ัน 

• ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและคา่น้ำมนัที่ไม่
คงที่ การปรบัอัตราคา่โดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ 


