เชียงราย 3 วัน 2 คืน
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วันที่ 1

เชียงราย - อนุสาวรียพ
์ อ
่ ขุนเม็งราย – วัดร่องขุน
่ - ร้าน Melt in your Mouth – วัดห้วยปลากัง้ วัดร่องเสือเต้น – หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ – ถนนคนเดิน ( - / L / - )

09.35 น.

รับท่านทีส
่ นามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พบมัคคุเทศก์ที่มาคอยให้การต้อนรับ
พร้อมออกโดยรถปรับอากาศ
พาท่านสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงราย
มาอย่างยาวนาน พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช และทรงเป็น
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย และรวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทย
จนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน
ชมความงามของวัดร่องขุ่น ซึ่งได้รับการออกแบบและบูรณะ โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
เมื่อ พ.ศ. 2540 ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ ลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรม
ฝาผนังขนาดใหญ่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
แวะทานชาที่ร้าน Melt in your Mouth ริมแม่น้ากก
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พาท่านเที่ยวชมวัดห้วยปลากั้ง ซึ่งเป็นวัดดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย มีความสวยงาม
ทางสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาผสมจีน ภายในบริเวณวัดมีเจดียจ
์ ีน 9 ชั้น โดยในแต่ละชั้น
จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานแตกต่างกัน รวมทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
ตั้งประดิษฐานอยู่อีกด้วย

เที่ยวชมวัดร่องเสือเต้น ชมความงามของพระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์
ด้วยการใช้เฉดสีเป็นสีน้าเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตาด้วยฝีมือ
ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ชมหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ หรือหอนาฬิกาพุทธศิลป์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกแห่ง
ของเมืองเชียงราย มีการบอกเวลาทุกชั่วโมง และในเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น.
ของทุกวัน ในแต่ละรอบจะจัดแสดงการเล่นแสงสีเสียงประกอบเพลงเชียงรายร้าลึก
โดยหอนาฬิกาเชียงรายจะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ เช่น ส้ม ชมพูเขียว ฟ้า ฯ สลับกันไป
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พาท่านเดินเล่นที่ถนนคนเดินเชียงรายไนท์บาซาร์ เพลิดเพลินกับการลือกชิม เลือกชอปสิ้นค้า
เช่น สินค้าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง ของที่ระลึก ฯลฯ
ค่้า

รับประทานอาหารค่้าโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)
พักที่ เวียงอินทร์ หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

พิพธ
ิ ภัณฑ์บา้ นด้า – ไร่ชาฉุยฟง - วนอุทยานถ้า้ หลวง ขุนน้า้ นางนอน (B / L / -)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านด้า ซึ่งสร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้าน
จิตรกรรมปฏิมากรรม ภายในมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบกาแลกว่า 40 หลัง รวมถึงบ้าน
รูปทรงแปลกตา ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลัก เครื่องเขินโบราณ เครื่องเงิน
หนังและเขาสัตว์ป่านานาชนิด

น้าท่านเที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง ซึ่งเป็นไร่ชาขนาดใหญ่ที่ปลูกชาตามแนวภูเขาลดหลั่นกันเป็น
ขั้นบันได มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ เพลินเพลินกับการถ่ายรูปและชมวิวไร่ชา
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวซอยพื้นเมือง)
พาท่านเที่ยววนอุทยานถ้้าหลวง ขุนน้้านางนอน ซึ่งตั้งอยู่ที่ต้าบลโป่งผา อ้าเภอแม่สาย
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน โดยถ้้าหลวงจะเป็นถ้้าหินปูนขนาดใหญ่
มีความยาวถึง 7 กิโลเมตร ภายในถ้้าจะพบกับความงามของเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก
หินย้อย และมีธารน้้าไหลตลอดทั้งปี ส่วนขุนน้้านางนอนจะอยู่ห่างจากถ้้าหลวง 2 กิโลเมตร
มีธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น จุดเด่นคือบึงน้้าจืดขนาดเล็กที่มีน้าไหลตลอดทั้งปี

ค่้า

รับประทานอาหารค่้าโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)
พักที่ โรงแรมแสน หรือเทียบเท่า อิสระในการเดินเล่น หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

สถานทีเ่ ที่ยวใกล้โรงแรมแสน : หอนาฬิกา วัดมิ่งเมือง วัดเจ็ดยอด ตลาดกลางคืน
ตลาดกาดหลวง ฯลฯ

* กรณีคน
ื ที่ 2 เลือกพักรีสอร์ทบนดอย เช่น คาทิลย
ิ า เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา
หรือ ภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ต มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม
่ เติม
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วันที่ 3

อิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริม - สนามบินแม่ฟา้ หลวงเชียงราย (B/- / -)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า
อิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
รายละเอียดทัวร์เสริมท้ายโปรแกรม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ
เมื่อได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

หมายเหตุ
• โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะค้านึงถึง
ความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
• กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยดูจากเงื่อนไข
ของโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง
Cr. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเทีย
่ วเลขที่ 11/06660

ทัวร์เสริม (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
พาท่านเดินเล่นเที่ยวชมดอยผาฮี้และดอยผาหมี เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาและผืนป่าที่เขียวขจี
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