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เหนอืสดุในสยาม ชายแดนสามแผน่ดนิ ถิน่วฒันธรรมลา้นนา ล า้คา่พระธาตดุอยตงุ 

  

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   PACKAGE เชียงรำย 6 ท่ำนเดนิทำงได้ตลอด 

 

17.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี … 
18.00 น. รถตู้ออกเดินทางสูจ่งัหวดัเชียงราย 
  อิสระพกัผอ่นบนรถ 
 

 

07.00 น. ถึงจังหวดัเชียงรำย  ตัง้อยูท่างทิศเหนือสดุของประเทศไทยในเชิงภมิูศาสตร์ มีอาณาเขตติดตอ่กบัประเทศ
พม่าและประเทศลาว  เมืองเชียงรายมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เป็นท่ีตัง้ของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึง่
เป็นนครหลวงก่อนการก าเนิดอาณาจกัรล้านนา มี "ค าเมือง" เป็นภาษาท้องถ่ิน มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทัง้ด้าน

เชียงราย 4วนั 2คนื 

วันแรก          กรุงเทพฯ  
 

วันที่สอง       จ.เชียงรำย – วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – สิงห์ปำร์ค   
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ศิลปะ ประเพณีวฒันธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลือ้จาก
สบิสองปันนาผสมผสานกนั 

 น าทา่นชม        วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์ ซึง่ปรารถนาจะสร้างวดั
ให้เหมือนเมืองสวรรค์ท่ีมนษุย์สมัผสัได้ เร่ิมสร้างตัง้แต ่พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนือ้ท่ี3 ไร่ ได้ซือ้ท่ีดินเพิ่มและมีผู้
บริจาคคือคณุวนัชยั วิชญชาคร จนปัจจบุนัมีเนือ้ท่ี9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กลัยาโณ รักษาการเจ้าอาวาส
องค์ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 

 น าทา่นชม         วัดร่องเสือเต้น ตัง้อยูท่ี่ชุมชนร่องเสอืเต้น ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  ไฮไลต์
ท่ี  ส าคญัอยูท่ี่พระอุโบสถใหม่ท่ีสร้างขึน้ ด้วยศิลปะแบบไทยประยกุต์ ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตา 
จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพทุธา  กาบแก้ว หรือ สลา่นก ศิลปินท้องถ่ินชาวเชียงราย ซึง่เคยเป็นลกูศิษย์ของ 
อ.เฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์  และเคยเข้าไปท างานท่ีวดัร่องขุน่  เป็นศิลปะประยกุต์ท่ี เป็นเอกลกัษณ์ใช้เฉดสเีป็น
สนี า้เงินฟ้าตดักบัสทีอง ลวดลายตา่งๆ ท่ีพริว้ไหวนัน้ สลา่นกได้จากการเรียนรู้จากอาจารย์ แตศิ่ลปะของ 
อาจารย์จะ ใช้โทนสขีาว และมีการใช้กระจก แต่ของสลา่นกดดัแปลงมาเป็นการใช้สนี า้เงินฟ้าแทนเพื่อให้เป็น
เอกลกัษณ์ โดยเฉพาะ ประติมากรรมบนัไดพญานาคท่ีใช้เฉดสเีดียวกนันัน้มีความชดช้อยและลวดลาย
แตกตา่งจากประติมากรรมทัว่ไปอยา่งเห็นได้ชดั  ได้น าเอารูปแบบผลงานของ อ.ถวลัย์ ดชันี ศิลปินแหง่ชาติ 
สาขาทศันศิลป์ พ.ศ.2544 ผู้สร้างบ้านด า จ.เชียงราย ท่ีมีความโดดเดน่เร่ือง เขาและงามา
ประยกุต์ใช้  โดยเฉพาะช่วงเขีย้วของพญานาคมีความพลิว้ไหว อ่อนช้อย  โดยพระวิหารแหง่นีใ้ห้นิยามวา่เป็น
ทิพยสถาน คือ เป็นการสรรเสริญพระพทุธเจ้าทัง้ในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม เม่ือคนเข้าไปมี
จิตใจดีก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญาตามมา 

 
  
 
 
 
 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั   
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น าทา่นชม        สิงห์ปำร์ค  สงิห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ท่ีหลาย
คนรู้จกัในนาม "ไร่บุญรอด" เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรท่ี
สวยงาม โดยจดัเป็นรูปแบบฟาร์มทวัร์ ภายในไร่มีการปลกูพืช
หลายชนิดตามความเหมาะสมกบัสภาพดิน อาทิิ ชาพนัธ์ุอู่หลง 
รวมทัง้แปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมตา่งๆให้
นกัทอ่งเท่ียวได้มาเยี่ยมชม เช่น จุดชมทุง่ดอกคอสมอส จุดให้
อาหารยีราฟและม้าลาย ศนูย์กีฬาและสนัทนาการ และ จุดชมวิวไร่ชา 360 และร้านอาหารภภูิรมย์ จุดนี ้
สามารถมองเห็นบรรยากาศของไร่ชาท่ีกว้างใหญ่ตลอดทาง 
 
 

  
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า   

พกัเชียงราย บนดอยแม่สลอง 101 Tea Green View Resort หรือเทียบเทา่  
 
 
 
 
 
 

 
 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น าทา่นสมัผสัวิถีชาวเผา่อาขา่ท่ี          บ้ำนหล่อโย ตัง้อยู่

บนดอยแม่สลองเหนือขึน้ไป 2,000 เมตร  ท่ียงัคงวิถีชีวิตชน
เผา่แบบดัง้เดิมท่ีไม่ได้ถกูดดัแปลงเพื่อเอาใจนกัทอ่งเท่ียว
ทัง้เป็นแหลง่เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอาขา่ในวนัท่ีวฒันธรรม
ดัง้เดิมเร่ิมเลอืนหายไปตามกาลเวลา  

 

วันที่สำม       บ้ำนหล่อโย – ไร่ชำฉุยฟง – พระต ำหนักดอยตุง 
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 จากนัน้น าทา่นชม      ไร่ชำฉุยฟง ตัง้อยูท่ี่ อ.แมจ่นั เป็น

แหลง่ปลกูชาชัน้ดีของ บริษัท ฉยุฟงที จ ากดั ซึง่เป็น  ผู้ผลติ
ใบชารายใหญ่ท่ีสดุในจงัหวดัเชียงรายมากวา่ 40 ปี นอกจาก
ไร่ชา ทา่มกลางภเูขา และท้องฟ้าสคีรามแล้ว ท่ีน่ียงัมีคาเฟ่
เลก็ๆ ให้นกัทอ่งเท่ียวได้อร่อยกบัเค้ก พร้อมนัง่จิบชาชมววิ
ในบรรยากาศดีๆ  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
น าทา่นชม        พระต ำหนักดอยตงุ  ก่อตัง้ขึน้จาก
พระราชด าริของ สมเด็จพระศรีนครินทรำบรม
รำชชนนี  หรือสมเดจ็ย่ำของเรำ โดยมีพระราช
กระแสรับสัง่วา่ หลงัพระชนมาย ุ 90 พรรษา จะไม่
เสด็จไปประทบัท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อีก ส านกังานราชเลขานกุารในพระองค์จึงได้เลือก
ดอยตงุ ซึง่มีทิวทศัน์สวยงาม ประกอบกบัพระองค์ทรงพอพระราชหฤทยักบัดอยตงุเป็นทนุเดิมอยูแ่ล้ว จึงมี
พระราชด าริจะสร้างบ้านท่ีดอยตงุ อำคำรพระต ำหนักดอยตงุ มีลกัษณะการก่อสร้างเป็นการผสมผสาน
ระหวา่ง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพืน้เมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี 2 ชัน้ และชัน้
ลอยท่ีประทบั ชัน้บนแยกเป็น 4 สว่น แตเ่ช่ือมเป็นอาคารหลงัเดียวกนั เสมอกบัลานกว้าง นบัวา่มีความ
สวยงามอยา่งมาก 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัเชียงราย โรงแรม นาค นครา หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

วันที่ ส่ี          วดัห้วยปลำกัง้   – จ.เชียงรำย – กรุงเทพฯ                    



5 
 

จากนัน้น าทา่นชม        วัดห้วยปลำกัง้  ตัง้อยูบ่นเขา 
และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
สิง่ท่ีโดดเด่นของวดันี ้คือ " พบโชคธรรมเจดีย์"   ซึง่เป็น
เจดีย์ท่ีสงูถึง 9 ชัน้ รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม 
ศิลปะจีนผสมล้านนา หลงัคาสแีดงมีรูปปัน้มงักรทอดยาว
ทัง้สองข้างบนัได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เลก็ๆ 12 ราศี  วดั
ห้วยปลากัง้เป็นวดัซึง่ชาวบ้านนบัถือและเช่ือกนัวา่หากใครได้มาเยือนจะหมือนกบัได้ขึน้สวรรค์ ภายในเจดีย์ 
ประดิษฐานพระพทุธรูปและพระอรหนัต์ตา่งๆ ภายในเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลกัจากไม้
จนัหอมองค์ใหญ่ สาเหต ุท่ีเจดีย์ 9 ชัน้นี ้มีช่ือวา่ พบโชคธรรมเจดีย์  เน่ืองด้วยวดัห้วยปลากัง้แหง่นีเ้ป็นวดัร้าง
มาตัง้แตโ่บราณกาล ไม่ทราบประวติัการสร้าง แนช่ดั แตม่าพระอาจารย์พบโชค ติสสะวงัโส ได้บูรณะและ
ก่อสร้างถาวรวตัถขุึน้จ านวนมากจึงกลายเป็นศนูย์รวมจิตใจ ของชาวเชียงรายอีกครัง้ 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นตอ่กลบัสูก่รุงเทพฯ 
21.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตรำค่ำบริกำร   สิงหำคม – ธันวำคม 2563 
   

ก ำหนดกำรเดินทำง 6ท่ำน/ รถตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

7ท่ำน/ รถตู้  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

8ท่ำน/ รถตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

สิงหำคม-พฤศจิกำยน  9,900 บำท 9,500 บำท 8,900 บำท 2,500 บำท 

ธันวำคม 2563 10,900 บำท 10,500 บำท 9,900 บำท 2,900 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถตู้ทศันาจร  

  คา่ท่ีพกัโรงแรม 2คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, สญูหายจากการ
โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

3. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4 ขอสงวนสทิธ์ิคืนเงิน กรณีใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่าย
ทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


