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 "เชียงใหม ่- เชียงราย 4 วัน 3 คืน"  

โดยสายการบินไทย (TG) 

 

(ใบอนญุาตน าเทีย่วเลขที ่11/4398) 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – เชียงใหม ่  

06.00 น.  คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้โดยสารขาออก

ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่ 2 เคานเ์ตอร์สายการบนิไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

07.50 น.  โดยเที่ยวบินท่ี TG 102 น าท่านบินสู่ จ.เชียงใหม ่ 
09.10 น. ถึงสนามบิน จ.เชียงใหม ่ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า เป็นวัดอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ต้ังอยู่บนดอยค า บริเวณ

ด้านหลังของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยด า เป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงมากใน

เร่ืองของความศักด์ิสิทธ์ิ จากการอธิษฐานขอพร ทั้งในเร่ืองของการขอโชคลาภท้ังจากการค้า การงาน 

หรือการเส่ียงโชคต่างๆ ในวันหนึ่งๆจะมีผู้มาแก้บนหลังจากประสบความส าเร็จที่วัดมากมาย แล้วน าท่านไป

ไหว้พระที่ “วัดต้นเกว๋น“ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความส าคัญในอดีตเพราะเป็นท่ีพักขบวนพระบรมธาตุศรี

จอมทอง จากอ.จอมทอง มาที่เชียงใหม่ วัดต้นเกว๋นถือว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ที่สุด และเป็นวัดที่งามที่สุดใน

ประเทศไทยซ่ึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา

ที่งดงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างย่ิง โครงสร้างและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของวัดจะใช้ไม้แกะสลัก 

 
12.00 น.  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย น าท่านไปไหว้พระที่ "วัดพระสงิหว์รวิหาร” เป็นวัดส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินล้านนามานับแต่

อดีต พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายโปรด

เกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ข้ึน ในปี พ.ศ. 1888 พร้อมทั้งสร้าง

พระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง เพ่ือใช้เป็นท่ีบรรจุอัฐิของ

พญาค าฟู พระราชบิดา     มีพระพุทธรูปที่ส าคัญอยู่องค์

หนึ่งคือ พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขัดสมาธิเพชร (วัด-พระธาตุประจ าป ี “มะโรง-งูใหญ)์ 

จากนั้นน าท่านไปนมัสการ "วัดเชียงมัน่" เป็นวัดที่เก่าแก่

ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อพญามังรายสร้างเมือง

เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 1839 พระองค์ทรงยกพระต าหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอารามให้ช่ือว่า วัดเชียงมั่น 
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วัดนี้เปน็ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว ซ่ึงเป็นท่ี

เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่ มีสถาปัตยกรรมส าคัญ ได้แก่ เจดีย์ส่ีเหล่ียมผสมทรงกลม 

ฐานช้างล้อม พระอุโบสถ และหอไตร และที่ส าคัญคือ เจดีย์ทรงระฆังฐานส่ีเหล่ียม และมีช้างล้อมที่ฐาน

หมายความว่าค าจุนพระพุทธศาสนาไว้ 

18.30 น.  อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

แล้วน าท่านเข้าที่พัก “โรงแรม SHEIK ISTANA HOTEL” หรือเทยีบเทา่  

จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือของฝากพ้ืนเมือง ณ ถนนคนเดินเชียงใหม ่

 

วันทีส่องของการเดินทาง    เชียงใหม ่– โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง  

เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวชมธรรมชาติอันงดงามบนระดับความสูง 1,350 เมตรจาก

ระดับน้ าทะเล ที ่ม่อนแจม่ ซ่ึงอยู่ในส่วนของ โครงการหลวงหนองหอย ให้ท่าน ชมสวนตกแต่งอันงดงาม

จากไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมบันทึกภาพอันงดงามของทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ในมุมสูง 

 จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่ “ดอยอ่างขาง” ชมพ้ืนที่โครงการหลวง ซ่ึงเร่ิมด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานช่ือว่า  “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” ซ่ึงมีการทดลองน า

ผลไม้เมืองหนาวมาปลูกจนได้ผล  เช่น  แอปเปิ้ล  สาล่ี  ผลกีวี  เป็นต้น เพ่ือเป็นการทดแทนการปลูกฝ่ิน

และการท าไร่เล่ือนลอยของชาวเขากว่า 300 หมู่บ้าน   น าท่านชมจุดชมวิวชายแดนไทย-พม่า ต้ังอยู่

บริเวณเดียวกับหมู่บ้านนอแล ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดน ของประเทศพม่า  ชม

หมู่บ้านนอแล หมู่บ้านของชาวเขาเผาปะหล่องที่อพยพมาจากประเทศพม่า ซ่ึงหมู่บ้านจะต้ังอยู่ห่างจากตัว

สถานีฯประมาณ 5 ก.ม.นักท่องเที่ยวสามารถเย่ียมชมวิถีชีวิตของชาวปะหล่องได้  แวะนมัสการ "พระธาตุ

ดอยอ่างขาง"   ซ่ึงองค์พระธาตุดอยอ่างขาง  ซ่ึงองค์พระธาตุดอยอ่างขางสร้างมานานกว่า  20  ป ี   ใน

องค์พระธาตุดอยอ่างขางได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้    

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บา่ย น าท่านชม “โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง” อาทิเช่น สวนบอนไซและสวนหินธรรมชาติ เป็นสวนที่

รวบรวมบอนไซนานาชนิดมาให้ได้ชมกัน โรงเรือนดอกไม้ เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุไม้ดอกไม้ประดับ

เมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย อาทิเช่น บีโกเนีย รองเท้านารี พืชกิน แมลง มีมุมน้ าตกในสวนสวย ซ่ึง

ดอกไม้ในสวนเหล่านี้จะหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันออกดอกตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ภายในบริเวณโรงเรือน

จะมีจุดจ าหน่ายผลผลิตของสถานีและผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมมีมุมนั่งพักจิบกาแฟอีกด้วย สวนแปดสิบ 

เป็นสวนจัดกลางแจ้ง ตรงข้ามบริเวณสโมสร ซ่ึงสวนนี้ต้ังช่ือตามอายุขององค์ประธานมูลนิธิ โครงการ

หลวงหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในวาระที่ทรงมีอายุครบ 80 ชันษา โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วย

พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาวนานาชนิด เช่น กะหล่ าประดับ เดซี ลินาเลีย ชบาอาบูติลอน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แล้วน าท่านเข้าสู่ที่พัก “รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างข่าง” ที่พร่ังพร้อมด้วยบรรยากาศที่สวยงามของขุนเขา 

18.30 น. อาหารค่ า ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท 

 

วันทีส่ามของการเดินทาง     โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง – เชียงราย  

น าท่านเดินทาง จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตยข้ึน อยู่ระหว่างเส้นทางไปบ้านบ้านนอแล จุดนี้จะเป็น

จุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ข้ึน ได้สวยงามโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะมารอชมพระ

อาทิตย์ข้ึนและทะเลหมอกตอนเช้า 

 

เช้า   อาหารเช้าในโรงแรม 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่  จ.เชียงราย  กับค าขวัญประจ าจังหวัดที่ว่า “เหนือสดุในสยาม ชายแดน

สามแผ่นดิน ถิน่วัฒนธรรมลา้นนา ล้ าคา่พระธาตุดอยตุง” 

mailto:ob@niceholidaytour.net


 
 

บริษัท ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จ ำกัด  99/37 หมู่ท่ี 4 หมู่บ้ำนนนทรี รีเจ้นท์  ถ.รำชพฤกษ์  ต.มหำสวัสดิ์  อ.บำงกรวย  จ.นนทบุรี  11130 
NICE HOLIDAY CO., LTD.  99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, Tumbol Mahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130 
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996  E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net www.niceholidaytour.net 

  น าท่านชม วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่นต่างจากวัดอ่ืนๆ ด้วยฝีมือการออกแบบ และ

ก่อสร้างของ อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินช่ือดัง เพ่ือเป็นวัดประจ าบ้านเกิด สร้างโดยจินตนาการ

ของอาจารย์ จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ย่ิงใหญ่ และงดงามน่าแวะชมมากแห่งหนึ่ง 

 

จากนั้นน าท่านชม  ไร่บญุรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่จะมี ไร่ชากว่า 600 ไร่ แปลง

ปลูกข้าวบาร์เลย์ของเบียร์สิงห์ แปลงปลูกผลไม้ต่างๆ และยังมีพ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

12.30 น.  อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บา่ย น าท่านชม วัดร่องเสอืเต้น ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้

เฉดสีเป็นสีน้ าเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์ สองศิลปินแห่งชาติช่ือดังชาวเชียงรายที่รังสรรค์ผลงานอยู่ที่วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอน

ชัย และพิพธภัณฑ์บ้านด า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รวมอยู่ด้วย ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการ

รังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2554 
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จากนั้นน าท่านชม วัดหว้ยปลากัง้ เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามต้ังอยู่บนเขา และมีเนินเขา

รายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ "พบโชคธรรมเจดยี์"   ซ่ึงเป็น

เจดีย์ที่สูงถึง 9 ช้ัน รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้น

มังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี  วัดห้วยปลาก้ังเป็นวัดซ่ึงชาวบ้านนับ

ถือและเช่ือกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมอืนกับได้ข้ึนสวรรค์ ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและ

พระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่  

 

18.30 น.  อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจยีงฮายร าลกึ จะมีทุกวันเสาร์ บริเวณ

ถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินที่น่ีถือว่าคึกคักสุดๆ เพราะเต็มไปด้วยสินค้า

แฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพ้ืนเมือง ของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียด และไฮไลท์ของที่นี่ไม่

เหมือนใคร คือ จะมีลานไว้ส าหรับให้นักท่องเที่ยวมาเต้นร าวงกัน  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ที่พัก “โรงแรม IMPERIAL RIVER HOUSE RESORT” หรือเทียบเท่า  

 

วันทีส่ ีข่องการเดินทาง    เชียงราย – กลบักรุงเทพฯ  

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉยุฟง ไร่ชาแบบข้ันบันได สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200 ม. ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ 

จุดเด่นคือมีโค้งภูเขาเป็นรูปเกือกม้าและมีบึงอยู่ตรงกลาง สวยๆ แบบน้ีจึงได้เป็นสถานที่ถ่ายท าละคร “รัก

ออกอากาศ” และอีกหลายรายการ   จึงเป็นทางเลือกที่หลายๆ คนมักแวะไปชิมชาและถ่ายรูปกัน 
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บริษัท ไน๊ซ ฮอลิเดย์ จ ำกัด  99/37 หมู่ท่ี 4 หมู่บ้ำนนนทรี รีเจ้นท์  ถ.รำชพฤกษ์  ต.มหำสวัสดิ์  อ.บำงกรวย  จ.นนทบุรี  11130 
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  จากนั้นน าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านด า สร้างข้ึนโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน 

จิตรกรรมประติมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายหลายช้ิน ลักษณะของบ้านด าจะเป็นกลุ่มบ้าน 

ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีด า ซ่ึงเป็นที่มาของค าว่า “บ้านด า” บ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้

แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และ

ยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น  

 

 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าท่านเที่ยวชม วัดพระสงิหเ์ชียงราย ให้ท่านได้กราบสักการะพระสิงห์(จ าลอง) พระพุทธรูปเชียงแสน

ภายในพระวิหาร และกราบพระประธาน ศิลปะล้านนาในพระอุโบสถของวัด น าท่านสู่ วัดพระแกว้ น าทา่น

นมัสการ พระเจ้าล้านทอง พระประธานภายในอุโบสถ จากนั้นชม พระเจดีย์ที่เคยใช้บรรจุ พระแก้วมรกต 

น าท่านกราบสักการะ พระหยกเชียงราย พระพุทธรูปที่ส าคัญของจังหวัดเชียงรายภายในหอพระแก้ว  

 

  จากนั้นน าท่านแวะเลือกซ้ือของฝากที่ระลึกของเมืองเชียงราย ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.55 น. โดยเที่ยวบินท่ี TG2135 น าท่านบินกลับสู่ กรุงเทพฯ 

18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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