
 
 
 
 

 

 

เชียงราย 3วนั 2คืน 
กิน เที่ยว ครบในทริปเดียว 

 
 

 
 
09.00 น.  ท่านเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ใหก้ารตอ้นรับโดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทั พร้อมออก 
  เดินทางโดย รถตู้วไีอพ ี9 ท่ีน่ัง 
09.30 น.  ชมน าท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านด า  สร้างข้ึนโดย อ.ถวลัย ์ดชันี ศิลปินแห่งชาติ ท่ีมีฝีมือทางดา้น จิตรกรรม 

 ปฏิมากรรม ไดส้ร้างงานดา้นศิลปะไวม้ากมาย ทั้งทางดา้นภาพเขียนและดา้นปฏิมากรรมหลายช้ิน ลกัษณะ 
 ของ บา้นด าจะเป็นกลุ่มบา้น ศิลปะแบบลา้นนา ทุกหลงัทาดว้ยสีด า โดยในบริเวณบา้นประกอบไปดว้ยบา้น

วนัแรกของการเดนิทาง  เชียงราย – พิพิธภณัฑบ์า้นด า - วดัร่องเสือเตน้ – ไร่บญุรอด – วดัร่องขุน่ 

( - / L / D ) 



 
 
 
 

 

 

 ทั้งหมด 36 หลงั ในบา้นแต่ละหลงัจะประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัท่ีมีลวดลายงดงาม นอกจากไมแ้กะสลกัแลว้ยงั
 ประดบัดว้ยเขาสตัว ์เช่น เขาควาย เขากวาง และยงัมีกระดูกสตัว ์เช่น กระดูกชา้ง 

11.00 น.  ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ท่ีส าคัญอยู่ท่ีพระอุโบสถใหม่ท่ีสร้างข้ึนด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็น
 เอกลกัษณ์ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้าตดักบัสีทอง เป็นศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์
 ของ “นายพุทธา  กาบแกว้”  หรือ “สล่านก”  ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั 
 โฆษิตพิพฒัน์  

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือที่1) อาหารทอ้งถ่ินเมืองเหนือ เมนูน ้าเง้ียวหรือขา้วซอย 
13.30 น. เขา้ชม ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษทั บุญรอด ผูผ้ลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสม
  กบัสภาพดิน ทั้งไมผ้ล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอร่ี มะเขือเทศ ล้ินจ่ี ล าไย มะม่วง กระทอ้น พืชสวนมีชา
  พนัธ์ุอู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นท่ีราบจะปลูกพืชไร่ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ขา้วบาร์เลย ์และขา้ว และพืชผกั เช่น 
  บล็อกโคล่ี ฟาร์มเห็ดหอม และการท าฟาร์มปศุสัตว ์เล้ียงววันม เป็นตน้รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และ
  พื้นท่ีจดัสวนดอกไม ้นานาพรรณ ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายภาพ ทางไร่จะมีรถน าเท่ียวแบบฟาร์มทวัร์    
  และชมวิว 360 องศา (ไม่รวมค่าตั๋วน่ังรถรางชมไร่ท่านละ 150 บาท)  
15.00 น. ชมวดัร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะลา้นนาประยกุตท่ี์ออกแบบสร้างโดย อาจารยเ์ฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ 
  ชมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ลายปูนป้ันท่ีปราศจากการแตม้สี ประดบัดว้ยกระจกท่ีมีความสวยงามแปลกตา 
  และความงดงามของภาพวาดฝาผนงั  
18.00 น.  บริการอาหารเยน็ (ม้ือที่ 2) ณ ร้านอาหารอ่ิมปลาเผาหรือเทียบเท่า  
20.00น.  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตรฐานในเมืองเชียงราย 

 ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั   
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ (ม้ือที่ 3) หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่อ าเภอแม่จนั พาชม ไร่ชาฉุยฟง เท่ียวชมไร่ชาขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นเนินเขาปลูกตน้ชา 
  ลดหลัน่กนัเป็นขั้นบนัได นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ‘คาเฟ่ชา ฉุยฟง เชียงราย” ออกแบบจากสถาปนิกไทย 

วนัที่สองของการเดนิทาง ไร่ชาฉยุฟง - ดอยตงุ – พระต าหนกัดอยตงุ – วนอทุยานถ า้หลวงขนุน า้นางนอน – 

    แมส่าย – ไนทบ์ารซ์่า       ( B / - / - ) 



 
 
 
 

 

 

  ท่ีควา้รางวลัระดบัโลก The Architizer A+Awords ท่ีออกแบบใหเ้ห็นวิวไร่ชาไดร้อบทิศ และมีบริการ 
  เคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี เมนูชา เช่น หมัน่โถวชาเขียว ชาเขียวเยน็ เคก้ชาเขียว ท่านสามารถเลือกมุมถ่ายภาพไร่ชา
  สวยๆ ชิมชา ซ้ือชาคุณภาพเป็นของฝากไดด้ว้ย (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 
10.30 น. น าท่าน ชมพระต าหนักดอยตุง ซ่ึงเคยเป็นพระต าหนักของสมเด็จย่าท่ีทรงเคยประทบั พระต าหนักเป็นการ
  ปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหวา่งลา้นนากบัสวิตเซอร์แลนด ์ภายในพระต าหนกัจะมีดอกไมเ้มืองหนาว 
  ตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระเพลิดเพลินไปกบัอากาศดีๆและชมวิวสวยๆ    
12.00 น. ***อสิระอาหารกลางวนั ร้านอาหารครัวต าหนกั 
13.45 น. น าท่านชม วนอุทยานถ า้หลวง-ขุนน ้านางนอน เป็นถ ้าหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เช่ือว่าเป็นถา้ท่ีมี
  ความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย ปากถ ้าเป็นห้องโถงกวา้งมาก ภายในถ ้าจะพบกบัความงามของ เกล็ดหิน
  สะทอ้นแสง หินงอก หินยอ้ย และมีธารน ้าไหลตลอดทั้งปี ชมรูปป้ันจ่าแซม นาวาตรีสมาน กุนนั  
  จากฝีมือของ อาจารย์เฉลมิชัย โฆษิพพิฒัน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย และน าท่านสกัการะเจา้แม่นางนอน 
    จากนั้นน าท่านชม สระมรกตถ า้หลวงบ่อน า้สีฟ้า ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ บริเวณขนุน ้านางนอน  
15.00 น. เดินทางไปยงัอ าเภอแม่สาย พาท่านซ้ือสินคา้พื้นเมือง ตลาดดอยเวา มีสินคา้น าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น
  หลากหลายชนิด มีความน่าสนใจและมีราคาถูก เป็นตลาดการคา้ชายแดนท่ีมีช่ือเสียงมานานหลายสิบปี  
  เป็นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยและรัฐฉานของประเทศพม่า 
19.00 น. ***อสิระอาหารม้ือเย็น ใหท่้านไดส้มัผสักบัอาหารและบรรยากาศของศิลปวฒันธรรมลา้นนา 

หลงัจากนั้นน าท่านเท่ียวชม เชียงรายไนท์บาร์ซ่า ชม ชิม ชอ้ป อาหารและสินคา้มากมาย หรือเดิน ถนนคนเดนิ
เชียงราย (กรณีเดินทางตรงวนัเสาร์-อาทิตย)์  

20.00 น.  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัมาตรฐานในเมืองเชียงราย ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ (ม้ือที่ 4) หอ้งอาหารของโรงแรม 
  Check Out คืนกญุแจ พร้อมน าสมัภาระข้ึนรถ 
09.15 น. น าท่านเดินทางกราบสกัการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์มง็ราย   
  ผูส้ร้างเมืองเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคล 
10.00 น.  ชม วดัพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั สาเหตุท่ีวดัน้ี มีช่ือวา่ “วดัพระสิงห์” นั้น น่าจะเป็น

 เพราะคร้ังหน่ึง เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปส าคญัคู่บา้นคู่เมือง ของ ประเทศไทย คือ พระพทุธสิหิงค ์
 หรือท่ีเรียกกนัในช่ือสามญัวา่“พระสิงห์”ปัจจุบนัวดัพระสิงห์เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธสิหิงค ์(หรือพระ
 สิงห์) จ าลองศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชยั ชนิดส าริดปิดทอง หนา้ตกักวา้ง ๓๗ เซนติเมตร สูงทั้งฐาน ๖๖ 
 เซนติเมตร 

11.00 น.  น าท่านชม วดัพระแก้ว วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองชาวเชียงราย วดัน้ีเองท่ีไดค้น้พบ “ พระแกว้มรกต ” หรือ                    
 “พระพทุธ มหามณีรัตนปฏิมากร” ท่ีประดิษฐานอยู ่ณ วดัศรีรัตนศาสดาราม(วดัพระแกว้) กรุงเทพฯ ใน
 ปัจจุบนั 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 5) ร้านอาหารเอกโอชา  
13.30 น.  ชม วดัห้วยปลากั้ง ชมเจดย์ีทรงเก๋งจีน 9 ช้ัน และเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ วดัน้ี วดัน้ีเร่ิม ก่อตั้ง

 เป็นส านกัสงฆจ์นกระทัง่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารยพ์บโชค ติสฺสว โส ไดเ้ดินทางมาปฏิบติัธรรม
 และสร้างวดัดงักล่าว ดว้ยวา่พระอาจารยพ์บโชคมีความรู้เร่ืองโหราศาสตร์ในการท านายทายทกั ซ่ึงปรากฏวา่
 ผูค้นท่ีมาดูดวงส่วนใหญ่น าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัของตน แลว้ประสบความส าเร็จจึงมีคน มาท าบุญท่ีวดั
 แห่งน้ีมากข้ึน 

14.30 น.  หลงัจากนั้น แวะซ้ือของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อัว่ น ้าพริกหนุ่ม  
15.30 น. เดินทางเขา้สู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ทุกท่านเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความ เหมาะสม ทั้งนีโ้ดยค านึงถึงประโยชน์และความ 
  ปลอดภัยของท่านเป็นส าคญั 

 

วนัที่สามของการเดนิทาง อนสุาวรียพ์่อขนุเม็งราย – วดัพระสิงห ์- วดัพระแกว้ – วดัหว้ยปลากัง้ – 

ซ้ือของฝาก – เดนิทางกลบั      ( B / L / - ) 



 
 
 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 8 ท่าน 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ พกัเดี่ยว 

วนัน้ี - 31 ม.ค. 2565 5,500.- 1,000.- 

***เดนิทางช่วง 24 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565 และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ จ่ายเพิม่ท่านละ 1,000 บาท*** 
 

หมายเหตุ 
ราคาเด็ก (1) อาย ุ3-6 ปี คิด 50%  (2) อาย ุ7-11 ปี คิด 70%  (3) อาย ุ12 ปีข้ึนไปคิดราคาผูใ้หญ่ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เชียงราย / เชียงราย-กรุงเทพฯ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
 ทิปไกดแ์ละคนขบั 300 บาท/ท่าน 

 
อตัรานีร้วม 
✓ รถตูป้รับอากาศVIP รวมค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ตลอด3วนั2คืน 
✓ อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ อาหารวา่ง, น ้าด่ืม และผา้เยน็ ระหวา่งการเดินทาง 
✓ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
✓ ค่าธรรมเนียมน าเท่ียวชมสถาน ท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าพาหนะทอ้งถ่ินข้ึนสถานท่ีเท่ียวต่างๆ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 



 
 
 
 

 

 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม ์
 

***ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรุณาสอบถามทุกคร้ังก่อนท าการจอง*** 
 


