
 

 

 

น่าน-พะเยา-เชียงราย 5 วนั 4 คืน 

พระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานน่าน– วัดศรีมงคล –ถนนคนเดินกาดข่วง -วังศิลาแลง-

บ่อเกลือโบราณ-หมู่บ้านสะปัน- น้ำตกสะปัน - ภูลังกา – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค  - วัดร่องเสือเต้น – วัด

พระแก้วเชียงราย -เชียงราย ไนท์บาซ่าร์-ไร่ชาฉุยฟง -  พระธาตุดอยตุง -ทรีท็อปวอล์ค – 

จุดชมวิวดอยช้างมูบ – ภูผาฮี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก           พระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์– พิพิธภัณฑสถานน่าน– วัดศรีพันต้น- ถนนคนเดินกาดข่วง 

05.30 น.  เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน - ประตู - สายการบิน Air Asia  
07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินน่าน โดยสายการบิน Air Aisa 

เที่ยวบินที ่FD3554 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
08.55 น.  เดินทางถึง สนามบินน่าน หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุ
ราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง
ด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ
เดือน 6 ทางเหนือซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี  
จากนั้นนำท่านแวะสักการะ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอ่ืน ๆ 
คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกนัประตูไม้ทัง้สี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดย
ช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่
ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างข้ึนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระ
เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากท่ีครองนครน่านได้ 6 ปี มี
ปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมิ
นทร์ ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพ้ียนไปจากเดิมเป็น วัดภูมินทร์ 
 
 
 
 
 

สายการบิน Air Asia ออกจากสนามบินดอนเมือง 

 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป FD 3554 BKK- NNT 07.30 – 08.50 

ขากลบั FD 3210 CEI -BKK 18.25 – 19.45 

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 

 วันเดินทาง ราคา พกัเดี่ยวเพิม่ ท่ีนั่ง 

 15 - 19 มค. 2565, 22 – 26 มค. 2565 

19 – 23 กพ. 2565 , 26 กพ.- 2 มีค. 2565 

05 – 09 มีค. 2565 , 12 – 16 มีค. 2565 

19,900.- 5,500.-     



 

 
 
 
 

 
 

 
 
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานน่าน อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นหอคำทีพ่ระเจ้าสุริยพงษ์
ผริตเดชฯ พระเจ้าน่านทรงสร้างข้ึนเป็นที่ประทับ เมื่อพุทธศักราช 2446 เป็นอาคารก่ออิฐถือ
ปูนสองชั้น แบบตรีมุขหรือรูปตัวที รูปแบบผสมผสานระหว่างแบบศิลปะตะวันตกและศิลปะ
ไทย โครงสร้างภายในเป็นไม้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขออกด้านหน้า หลังคามุงด้วย
ไม้แป้นเกล็ด ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง        พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านเฮือนฮอม 

จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ ศูนย์ OTOP จ.น่าน ที่หลากหลายให้เลือกซื้อ โดยเฉพาะผ้า
ทอลายน้ำไหล เป็นเอกลักษณ์ ผ้าทอลายดั้งเดิมของจังหวัดน่าน และสินค้าอ่ืนๆ  
จากนั้นนำท่านชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตั้ง
และดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักในศิลปะที่
ต้องการสร้างหอศิลป์เพ่ือรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงาน
การสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีการแสดงผลงาน
จิตรกรรมและประติมากรรมของคุณวินัย  ในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวรให้ได้ชมเกือบตลอด
ปีขึ้น ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพ่ือให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบายใจ
และพักผ่อนไปด้วย 
 

 

 



 

 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา 

(ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น 

ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่

มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้า วิหารวัด สี

ทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่ง

โดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพ

ลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็น

ภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

เย็น  พักรับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน Gin Restaurant 

จากนั้นพาท่านสู่ ร้านขนมหวานป้านิ่ม ร้านขนมหวานไทยๆ เรียกได้ว่าเป็นร้านชื่อดังประจำ

จังหวัดน่าน เมนูที่โด่งดังที่สุดก็คือ บัวลอยมะพร้าวอ่อน  แป้งบัวลอยสีสวยเนื้อนุ่มหนึบกำลัง

ดี ใส่มาในน้ำกะทิหอมมัน และยังมีส่วนผสมของน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน ทำให้ยิ่งหอมหวาน

มากขึ้น  (รวมอยู่ในแพ็คเก็จ) 

 

 
 

 

 

นำท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’ (เปิด ศุกร์ /เสาร์/ อาทิตย)์ ถนนคนเดินที่มีของที่

ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหารพื้นเมืองทีน่่า

ลองชิม 

จากนัน้เดินทางเข้าสู่ที่พัก น้ำทองโฮเต็ล หรือ เทียบเท่า 



 

วันทีส่อง          เดอะวิว @กิวม่วง  -วังศิลาแลง – วัดศรีมงคล – บ่อเกลือโบราณ - น้ำตกสะปัน -ปัว 

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

มองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี บวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ จิบเครื่องดื่ม 

ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดีเยี่ยม 

จากนั้นนำท่านเดินางสู่ วัดศรีมงคล เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมี

ทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน 

บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดิน

เล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลาย

จุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ  ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหาร 

หลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาว

น่านเชื้อสายไทลื้อ 

จากนั้นนำท่านสู่ วังศิลาแลง เป็นธารน้ำไหลผ่านซอกหินผาที่มีลำน้ำกูนไหลผ่านและกัดเซาะ

จนเป็นร่องรอยตามการหมุนวนของน้ำ ประกอบด้วยวังน้ำและโตรกผาเป็นช่วงๆ โดยมีวังน้ำ

ประมาณ 7 วัง รวมระยะทางมากกว่า 400 เมตร ในช่วงฤดูแล้งจะมองเห็น ความสวยงาม

ของวังน้ำและโตรกผาได้อย่างชัดเจน และด้วยสวยงามอลังการ จึงได้ชื่อว่า “แกรนด์แคน

ยอนเมืองปัว” 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ รม่ไม้ By ยกครก ปัว น่าน 

 

 

 

  

 

 



 

 

บ่าย  ได้เวลาเดินทางต่อ แวะถ่ายรูป ถนนลอยฟ้าภูคา เส้นทางจากอำเภอปัว สู่อำเภอบ่อเกลือ 

สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด แวะชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม ณ ‘จุดชมวิว 1715’ 

ต้ังอยู่บนดอยภูคา ไฮไลน์ของจุดชมชมทัศนียภาพของแม่น้ำน่านและภูเขาที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ

ที่ระดับความสูง 1715 เมตร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานไผ่บ่อเกลือ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ เมื่อถึง อ. บ่อเกลือ เราไม่รีรอที่จะสัมผัสความน่า

ทึ่งของ “บ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบทอดภูมิ

ปัญญาการทำเกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” โดยจะตักน้ำเกลือขึ้นจากบ่อมาพักไว้ใน

ภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำค่อยๆ ระเหยไปจนเกลือตก

ผลึก จากนั้นตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพ่ือให้สะเด็ดน้ำ จนน้ำในกระทะใกล้

แห้งหมด จึงตักน้ำเกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ ทำแบบนี้ซ้ำไปมาเรื่อยๆ ทั้งวันทั้งคืน พอได้

เม็ดเกลือแล้วบางคนก็ใส่ถุงขายเลย เป็นเกลือสินเธาว์แท้ๆ แต่เนื่องจากเป็นเกลือสินเธาว์จึง

ไม่มีสารไอโอดีนเหมือนกับเกลือสมุทร จึงต้องเติมสารไอโอดีนเสียก่อนถึงจะบริโภคได้ดี 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสะปัน  น้ำตกสะปัน ตั้งอยู่ที่ บ้านสะปัน ตำบลดงพญา 

อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตัวน้ำตก 

สะปันจะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่ใหญ่มากแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้น

ใหญ่ๆ แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 3 - 6 เมตร   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หยุดเวลา คาเฟ่ 

อิสระเลือกซ้ือเครื่องดื่มหรือชมวิวตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 



 
 

เย็น  พักรับประทานอาหารเย็น  ณ ร้านหัวสะพาน  

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก C View Hotel หรือ เทียบเท่า  

เช้าตรู่  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

ออกเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ชื่อวัดตั้งตามหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดทางเหนือตั้งอยู่

บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกันว่า วัดภู เก็ต จุดเด่นของวัดคือ

มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนากว้าง พร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  

มีพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อ

แสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ์ 

นำทกุท่านเดินทางสู่ร้านลำดวนผ้าทอ ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกาแฟ พร้อมชมบรรยากาศ
สไตล์ไทลื้อพ้ืนบ้าน เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแล้ว 
ท่านและยังสามารถซ้ือของทีร่ะลึก เช่น ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณชื่อดังได้จาก
ร้านแห่งนี้ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 
แวะถ่ายรูปกับ ตึกรังสีเกษม ตึกรังษีเกษม เป็นอาคารเก่าแก่สไตล์ตะวันตกยุคโคโลเนียลที่มี

อายุมากกว่า 100 ปี ก่อตั้งขึ้นราวๆ ปีพ.ศ. 2458 โดยคณะมิชชันนารีเพ่ือเปิดเป็นโรงเรียน

สำหรับสอนหนังสือตะวันตกแห่งแรกของเมืองน่าน  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียน “เมริเอริสมิท 

บราวส์” ต่อมาสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ได้

พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนรังษีเกษม และกลายเป็นชื่อตึกรังสีเกษมในปัจจุบัน  

ในอดีตตึกรังษีเกษมใช้เป็นห้องประชุม ห้องเรียนสำหรับเด็ก และเป็นทีป่ระกอบศาสนพิธีที่

สำคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น พิธีแต่งงาน การประชุมใหญ่ พิธีแต่งตั้ง สถาปนา 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ  

บ่าย แวะเช็คอิน บ้านนาก๋างโต้ง คาเฟ่สุดเก๋ มีโซนคาเฟ่บริการเครื่องดื่ม โซนร้านอาหาร และมีมุม
ถ่ายรูปเยอะมาก ถ่ายมุมไหนก็สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มและ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

วันที่สาม          ปัว  –  วัดภูเก็ต – ร้านลำดวนผ้าทอ – ตึกรังสีเกษม – บ้านนาก๋างโต้ง – วัดพระธาตุเขา

น้อย – ภูลังกา 



 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร ตามประวัติ พระธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของพญาภู
เข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัย
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า องค์พระธาตุเป็นเจดีย์
ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  จึง
ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่านและนักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะอยู่เป็นประจำ 
นอกจากพระธาตุแล้ว ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมือง
น่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน ตรงจุดนี้ท่าน
สามารถชมวิวเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมวิวภูเขาท่ีโอบล้อมเมืองทั้งเมือง สวยงาม
อลังการมากทีเดียว 
ได้เวลาเดินทางสู่ วนอุทยานภูลังกา เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียง
คำ และอำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวนและป่า
น้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800 ไร ่ วนอุทยานภูลังกาเป็น
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ 900-1,720 เมตร ด้วย
ลักษณะที่เป็นยอดเขาสลับซับซ้อนนี้เองจึงเหมาะสำหรับการเที่ยวชมทิวทัศน์ในช่วงฤดูหนาว
เป็นอย่างยิ่ง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ  

เข้าสู่ที่พัก Magic Mountain Camp หรือ เทียบเท่า บริเวณใกล้จุดชมวิวทะเลหมอก    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
ออกเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่ง
ปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จาก 
เดิมมีเนื้อที3่ ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพ่ิมและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อท่ี9 ไร่ 
และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 
 

 

วันที่สี ่            ภูลังกา - วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค  - วัดร่องเสือเต้น - วัดพระแก้วเชียงราย 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ที่ขึ้นเต็มเนินเขา ท่านจะได้สัมผัสกับ

ธรรมชาติและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ในไร่ เช่น รถเดียวเที่ยวทั่วกับฟาร์มทัวร์สิงห์ 

ปาร์ค ชมสัตว์สายพันธุ์แอฟริกา ปั่นจักรยานชมธรรมชาติแบบใกล้ชิด กิจกรรมผจญภัยท้า

ทายคนใจเด็ด และการแข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี และอ่ืนๆ อีกมากมาย (ค่ากิจกรรมอ่ืนๆ

นอกจากนั่งรถฟาร์มไม่รวมอยู่ในแพ็คเก็จทัวร์) 

 

 
 
 
 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้าน ภูภิรมย์ สิงห์ปาร์ค 

จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถสีน้ำเงินที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทย

ประยุกต์ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตาจากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบ

แก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน์ เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลาย

ต่างๆ ที่พริ้วไหว โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชด

ช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด 
จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย วัดมิ่งเมือง  มีบ่อน้ำโบราณ ชื่อ น้ำบ่อจ๊างมูบ ศิลปะแบบไทยใหญ่ มีซุ้มครอบไว้ 
เป็นประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างหมอบ เชื่อกันว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็น
แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคของผู้คนโบราณ ที่สัญจรเข้าออกเมือง ได้มาพักกายบริเวณประตู
เมืองเพ่ือดื่มน้ำและล้างหน้าให้เกิดสิริมงคล ก่อนจะเริ่มเดินทางออกหรือ เข้าสู่เมืองเชียงราย  
จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดพระแก้วเชียงราย ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้
เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรี 
รัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 1897 ใน
สมัย พระเจ้า สามฝั่งแกน เป็นเจ้าเมือง ครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่า เจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และ 
 
 
 



 

 
ได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทอง อยู่ภายในเจดีย์ ต่อมาจึงได้พบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวที่ 
สร้างด้วยหยก ซึ่งก็คือ พระแก้วมรกตนั่นเอง ปัจจุบัน วัดพระแก้ว เชียงราย เป็นที่
ประดิษฐาน พระหยก ซึ่งสร้างข้ึนใหม่ 
 
 
 
 
 
 

เย็น  พักรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชีวิตธรรมดา 

  ออกเดินทางสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซ่า 

  เข้าสู่ที่พัก The Riverie Hotel เชียงราย หรือ เทียบเท่า 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ที่เพ่ิงเปิดล่าสุดและได้รับความนิยม

จากนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน เชียงราย ก่อนถึงบ้านเทอดไทย ซึ่งเป็นไร่ชาแห่งที่ 2 

เปิดได้ประมาณ 2 ปีกว่า มีพ้ืนที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไป

ตามไหล่เขา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด นอกจากจะ

ได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของไร่ชาแล้ว ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบอเกอรี่ แสนอร่อย

ให้บริการ เมนูยอดนิยม เช่น ยำทูน่า สปาเก็ตตี้ยูนาน หมั่นโถวใบชานุ่ม ชาเขียว ชาเย็น เค้ก

ชาเขียว และเค้กช๊อกโกเลตต่าง ๆ ซึ่งจะโปรโมทให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวและชมไร่นี้

มากกว่า เส้นทางเดินทางไปถึงไร่ค่อนข้างสะดวกเป็นถนนราดยางตลอดทาง  

ออกเดินทางสู่ Tree top walk เล่นกิจกรรมสุดหวานเสียว คือการเดินปืนป่ายไปบนสะพาน

แคบๆ ทางเดินโยกเยกให้หวาดเสียวเล่นๆ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะที่นี่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย 

และมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดค่ะ ระยะทางเดินประมาณ 300-400 เมตร สูงจากพ้ืนดิน

ประมาณ 40 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 4 ช่วง แต่ละช่วงสูงและยาวไม่เท่ากัน 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า           ไร่ชาฉุยฟง -  Tree top walk – พระธาตุดอยตุง -จุดชมวิวดอยช้างมูบ -ภูผาฮี้ 



 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารบ่าย ณ ร้านครัวอิงจันทร์ 

ออกเดินทางสู่ พระธาตุดอยตุง  อำเภอแม่จัน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย 

ดังมีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อ 1,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว ประมาณ พ.ศ. 1454 พระมหากัสสปะ 

เถระพร้อมด้วยพระเข้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ ร่วมกับข้าราชบริพารได้

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตไว้ณ ดอยแห่งนี้ และได้ปักตุงหรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 

เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปล่อยชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมาย 

 

เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระธาตุดอยตุงเป็นปฐมเจดีย์

แห่งล้านนา ตุง คือศรีเมือง ขวัญเมือง และเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา สถิตคู่พระธาตุอัน

ศักดิ์สิทธิ์ตลอดมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บูรณะองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตาม

ศิลปะแบบล้านนาดั้งเดิมและได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้ 

แวะจุดชมวิวดอยช้างมูบ ตั้งอยู่ในพื้นที่กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารม้าที่ 

3 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ตั้งอยู่ชิดแนวเขตชายแดนไทยพม่า โดยได้จัดเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่ว จุดชมวิวและพักแรมกางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นจุดชม

ความงามของทะเลหมอก พระอาทิตย์ตก ที่สวยงามชัดเจน    

 แวะอีกหนึ่งจุดชมวิว ณ รา้นกาแฟภูผาฮี้ ก่อนเดินทางกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงราย 
18.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3200 
19.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

*** End of Service *** 
 
 
 
 



 

 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก 
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

กระเปา๋เดินทางเพ่ือโหลด สำหรับท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพ่ิม / ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรม

การเดินทางที่แน่นอนอีกคร้ัง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซ่ึงถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากมี

ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการเดินทางก็ได้ แต่จะแจ้งให้ผู้เดินทาง

ทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง 

ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน Air Asia   

(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 

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

ค่าทีพั่กตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

ไกด์อำนวยความสะดวกตลอดทริปต้ังแต่สนามบินจังหวัดน่านจนถึงสนามบนิจังหวัดเชียงราย 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง 

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

ค่าทิปไกด ์ 300 บาท/ท่าน         ค่าทิปคนขับรถ     200 บาท/ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตวั และประกันสุขภาพ 

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม 

*** เมื่อท่านชำระมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี *** 

 

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 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 

 วันเดินทาง ราคา พกัเดี่ยวเพิม่ ท่ีนั่ง 

 15 - 19 มค. 2565, 22 – 26 มค. 2565 

19 – 23 กพ. 2565 , 26 กพ.- 2 มีค. 2565 

05 – 09 มีค. 2565 , 12 – 16 มีค. 2565 

19,900.- 5,500.-    



 

เง่ือนไขการจอง 

ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000.- บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง 

( การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง ) 

 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 15-29 วัน  ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริง ( ถ้ามี ) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

• กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

( ถ้ามี )  เช่น ค่ามัดจำต๋ัวสายการบิน  ค่ามัดจำโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำเป็น 

 

หมายเหตุ 

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

• เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

• การเดินทางแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่
คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


