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แอ่วเชียงราย – เชียงใหม่ 6 วนั 5 คนื 
 

วันที่แรก กรุงเทพฯ – เชียงราย - วนอุทยานถ ้าหลวงขุนน ้า นางนอน - ชุมชนบ้านผาหมี   
 

07.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาร์เตอร์ C) โดย

มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่าน  

 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE130 

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีรถให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

หมายเหตุ มีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดและเจลล้างมือก่อนขึ้นรถและมีการเว้นระยะของท่ีนั่ง  

น าท่านเดินทางสู ่  วนอุทยานถ ้าหลวงขุนน ้า นางนอน  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็นถ ้าหินปูนขนาด

ใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ ้าที่มีความยาวมาก

ที่สุดในประเทศไทย ปากถ ้าเป็นห้องโถงกว้างมากภายในถ ้า

จะพบกับความงามของเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หิน

ย้อย และมีธารน ้าไหลตลอดทั้งปี (ถ่ายรูปบริเวณหน้าถ ้า 

เพราะช่วงนี้มีการปิดปรับปรุง)  

12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านกาแฟผาหมี ร้านอาหารอาข่าแห่งแรกของบ้านผาหมี โดยเจ้าของร้าน
เป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวชุมชนผาหมี 
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13.00 น. เดินทางสู่ ชุมชนบ้านผาหมี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) ชุมชนเล็กๆ ใน อ าเภอแม่สาย ให้ท่านสัมผัสกับวิถี
ชีวิตในชุมชน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของทุ่งข้าว 
และสวนผลไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลา กลับไปในอดีต 
สิ่งแรกที่เห็นเด่นเป็นสง่าและสะดุดตา ก็คือ “อาคารจินนา
ลักษณ์มิราเคิลออฟสา”เป็นอาคารไม้โบราณ 2 ชั้น ที่มี
ความคลาสสิก จากนั้นน าท่านสู่ตัวเมืองเชียงราย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร 
  หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก Sann Hotel หรือเทียบเท่า  

 
 

วันทีส่อง  เชียงราย – พระต าหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ดอยแม่สลอง 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก  
  น าท่านขึ้นชม พระต าหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระต าหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ พระต าหนักเป็น 
  การปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระต าหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาว 
  ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม น าท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวน

ดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขาและยังได้รับ 
  รางวัลระดับโลก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการ

ปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับให้ออกดอก 
  ไม่ซ ้ากันตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” 

เป็นรูปปั้นเด็กยืนต่อตัวท่ีกลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหินซึ่ง
ประดับด้วยหินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน ้าอุดมด้วยไม้น ้าพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวม
ปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ 

แห่งกองพล 93 ท่ีตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาว
จีนบนดอยแม่สลอง มีชื ่อว่า หมู ่บ้านสันติคีรี ตั ้งอยู ่ที ่ความสูงจาก
ระดับน ้าทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศเย็น
สบายตลอดปีรายได้หลักส่วนมากมาจากการปลูกชาอู่หลง 
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เย็น รับประทานอาหารยูหนาน ณ ห้องอาหาร 
  หลังอาหารน าท่านเข้าสู่ที่พัก Mae Salong Villa หรือเทียบเท่า 

 
 

วันทีส่าม พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติศีรี – ไร่ชาอู่หลง - เชียงใหม่ 
 

07:00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี  ตั ้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 

1,500 ม. สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวาย
เป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็นเจดีย์แบบล้านนา
ประยุกต์ บนฐาน สี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 ม. ฐาน
กว้าง ด้านละประมาณ 15 ม. ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้ม
จระน าด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูป ยืนสี่
ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลาย ใกล้กับ
องค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ ที่ตั้งของพระบรม 
ธาตุฯ เป็นจุดสูงส ุดของเทือก เขาดอยแม่สลองจึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น 
ขณะเดียวกัน องค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของดอยแม่สลอง จากนั้น
น าท่านชม ไร่ชาอู่หลง ชาเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านสันติคีรี ในพื้นที่ปลูกหลายพันไร่ มีต้นชามากกว่า 2 
ล้านต้น ที่นี่จึงมีไร่ชา โรงอบชาและ ร้าน จ าหน่ายชาหลายสิบร้าน เรียงรายบนถนนสายหลัก ที่ผ่านกลาง
หมู่บ้าน ชาที่มีชื ่อเสียงคือ ชาอู่หลง ซึ่งมีกลิ่นหอม พิเศษ ต้องมีวิธีการดื่มเฉพาะแบบชาวไต้หวัน ร้าน
จ าหน่ายชา ทุกร้าน เช่นไร่ชา 101 วังพุดตาล ร้านชานายพลต้วนจะ เชิญชวนให้ผู้มาเยือนได้ทดลองชิมชา 
พูดคุยสอบถามถึงวิธีการชงชา เลือกซื้อหาชา อุปกรณ์ชงชาแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถไปชมไร่ชา การ
เก็บชา โดยไม่เสียค่าบริการได้อีกด้วย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย 
13.00 น.  หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel หรือเทียบเท่า 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
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วันทีส่ี่  วัดอุโมงค์ – บ้านข้างวัด – วัดป่าดาราภิรมย์   
 

07:00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
08.00 น.    น าท่านเดินทางสู ่  วัดอุโมงค์ โบราณสถานที ่อยู ่ค ู ่เมือง

เชียงใหม่ ให้ท่านได้เดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ ที่มีอายุ 
700ปี สัมผัสศิลปะพุทธแบบลังกาวงศ์ที่“วัดอุโมงค์”เป็นที่
เที่ยวอีกแห่งของเชียงใหม่ จากนั้นไม่ไกลจากวัดน าท่านชม
บรรยากาศบ้านๆ ณ  เช ียงใหม่ โครงการ “บ้านข ้าง
วัด” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง โดยมีคุณบิ๊ก เป็น
ผู ้ออกแบบและเป็นเจ ้าของโครงการแห่งน ี ้   จาก
แนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์
ของคนในชุมชนคล้ายกับการอย ู ่ร ่วมก ันของผู ้คนใน
สมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและ
กันภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ 
อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน 
จากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้าน’ข้างวัด 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารตูลู่ 
    น าท่านเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ อีกสถานที่หนึ่ง ที่ใช้ใน  
   การถ่ายท าละคร "เพลิงพระนาง" ออกอากาศทางช่อง 7  
   วัดพระอารามหลวงชั้นตรี มีอายุมากกว่า100ปี เป็นพระ 
   อารามหลวงแห่งที ่ 7 เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา มี  
   ความสวยงามติดอันดับต้นๆในเชียงใหม่ เริ ่มจากหลวงปู่ 
   มั่น ภูริทัตโต ได้ออกจาริกธุดงค์มาทางภาคเหนือและได้  
   พ านัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระต าหนักดารา- 
   ภิรมย์ของ (พระราชชายาในรัชกาลที่ 5)ซึ ่งเป็นสถานที่สงบเป็นสปายะในการบ าเพ็ญ เมื ่อชาวบ้าน 
   เห็นแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆถวาย เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ในกิจการสงฆ์ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารพูนเพชร 
 หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีห่้า  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ดอยสุเทพ  
 

07:00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
08.00 น  น าท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่

อนุร ักษ์และรวบรวมพรรณไม้วงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้
สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ท้ังทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ 
กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการ
ชมสวนดอกไม้และพันธุ ์ไม้นานาชนิด ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติที่น่าลองแวะมา 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหาร 
น าท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องขึ้นไป
นมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่  ตาม
ประวัติแห่งดอยสุเทพนั้น เชื่อกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า "สุเทวะ" ซึ่งตรงกับค าว่าสุเทพ
อันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้ โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระ
เจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญ
มาจากเมืองศรีสัชนาลัย 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel หรือเทียบเท่า   
  จากนั้นให้ท่านอิสระท่องเที่ยวชมความงามยามค ่าคืนของเมืองเชียงใหม่  
 

วันทีห่ก  อิสระท่องเที่ยว – กรุงเทพ 
 

08:00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
   อิสระท่องเที่ยว หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่  
16.55 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE165                                                                  

18.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..... 

 

 ท่องไทย ท่องโลก  

 

หมายเหตุ :  โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค านึงถึงประโยชน์และความ 

    ปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 

 

ก าหนดเดินทาง  อตัราค่าบริการ (บาท/ท่าน) 

27 ต.ค. – 01 พ.ย. , 06 – 11 พ.ย. , 16 – 21 พ.ย. , 25 – 30 พ.ย. ,  

02 – 07 ธ.ค. , 11 – 16 ธ.ค. , 20 – 25 ธ.ค. 63 
17,900.- 

สายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) 

 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป WE130 BKK-CEI 08.30-10.05 

ขากลบั WE165 CNX-BKK 16.55-18.20 

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
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อตัรานีร้วม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั (ตามกรุ๊ป) 
•  ค่ารถนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
•   ค่าท่ีพกัและอาหารตามรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน) 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
• ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขและข้อกําหนดตามท่ีระบุใน 
  กรมธรรม)์ 
• ค่ามคัคุเทศกแ์ละทีมงาน ท่ีจะคอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัรานีไ้ม่รวม 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษีเท่านั้น) 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
• ค่าทิปทีมงานไกดแ์ละคนขบัรถ 600บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง 
เงื่อนไขในการจอง  
•  มดัจาํค่าทวัร์ 6,000 บาทภายใน 3 วนัท่ีทาํการจอง พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนและเบอร์โทรผูเ้ดินทาง  พร้อมทั้ง 
  แนบหลกัฐานการชาํระเงิน  
•  ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ชาํระก่อนการเดินทาง 20-25 วนั  

หมายเหตุ 
• รายการท่องเท่ียวทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

แต่ยติุธรรมสาํหรับท่าน 
• หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี

ขาดหายไปมาทดแทนได ้
• ทางบริษทัไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภยัจากธรรมชาติ ภยั

จากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
• การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัในการบริหารจดัการ 
• เม่ือท่านตอ้งการสาํรองท่ีนัง่ จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามวนัท่ีท่ีกาํหนดเท่านั้น 

 
 

                                   ส ำรองทีน่ ัง่ไดท้ ี ่
     บรษิทั อบำคสั ทรำเวลิ เซอรว์สิ จ ำกดั         

                โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) มอืถอื 081-816-5150 

          แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทัวร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋)  
                 E-MAIL : abacus@goholidaynow.com 
         FB : Abacus Travel Service LINE : @abacustravel 


