
Chiang Rai Staycation 2021

RHINISH CO., LTD. (RHINISH TRAVEL)

14/3 SUKHUMVIT 49, KLONGTON-NUA, WATTANA BANGKOK 10110

TEL 02-712-5757     FAX 02-392-0670     Line : @rhinishtravel     www.rhinishtravel.com 

วนัทีเ่ดินทาง เทีย่วบิน เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง

2564 WE 130 กรุงเทพ-เชียงราย 08.30 10.05

2564 WE 137 เชียงราย-กรุงเทพ 20.45 22.15



DAY 1
 สวนแม่ฟ้าหลวง
 Tree Top Walk

 พระต าหนกัดอยตุง
 ไร่ชาฉุยฟง
 ฉุยฟง Tea Café 

06.30 น. คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้ น 4
ประตู 3 เคานเ์ตอร์ F สายการบินไทยสไมล ์
พบเจ้าหน้าท่ีไรน์นิช ทราเวล คอยอ านวยความ
สะดวกใหท่้านก่อนการเดินทาง

08.30 น. เดินทางสู่เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล ์
เท่ียวบินท่ี WE 130

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั
เชียงราย
น าท่านเดินทางสู่ดอยตุง

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ครัวต าหนัก
ร้านอาหารบนดอยท่ีครบครันทั้งรสชาติ บรรยากาศเยน็สบายโอบลอ้มดว้ย ต้นไม้ใบหญ้า และป่าเขา  
เสน่ห์ของร้านนอกจากบรรยากาศเห็นจะอยูท่ี่ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ สดใหม่ เน้นของท่ีมีใน
ทอ้งถ่ินและจากโครงการหลวง ไม่ว่าจะเป็นผกัเมืองหนาว หมู ไก่ เอามารังสรรคเ์ป็นจานอร่อยในแบบ
เฉพาะตวัไม่เหมือนใคร



บ่าย น าท่านเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ล่าสุดของสวน
แม่ฟ้าหลวง ดอยตุง Tree Top Walk เพื่อ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั ดว้ย
ทางเดินเรือนยอดไม ้ยาว 295 เมตร และสูงกว่า 30
เมตรจากพื้นดิน ท่ามกลางป่า ร่มร่ืนและพรรณไม้
ในสวนแม่ฟ้าหลวง 

ต่อดว้ย พระต าหนักดอยตุง ถือเป็นบา้นหลงัแรกของสมเด็จยา่ สร้างข้ึนโดยใชพ้ระราชทรัพย์
ส่วนพระองค ์ท่ีเนน้ความเรียบง่ายและการใชป้ระโยชน์ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนากบั
บา้นพื้นเมืองของสวติเซอร์แลนด ์

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ปัจจุบนัมี 2 แห่ง ท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม ท่ีเพิ่งเปิดล่าสุด
และไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว ตั้งอยูใ่นอ าเภอแม่จนั เชียงราย ก่อนถึงบา้นเทอดไทย
ซ่ึงเป็นไร่ชาแห่งท่ี 2 เปิดไดป้ระมาณ 2 ปีกว่า มีพื้นท่ีกวา้งและไดบ้รรยากาศ ของไร่ชาท่ีกวา้ง
ใหญ่ ปลูกโคง้วนไปตามไหล่เขา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงาม
ไดห้ลายจุด นอกจากจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงาม ของไร่ชาแลว้ ยงัมีร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
เบเกอร่ีแสนอร่อยใหบ้ริการ ซ่ึงจะโปรโมทใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวและชมไร่น้ีมากกวา่ 
เส้นทางเดินทางไปถึงไร่ค่อนขา้งสะดวกเป็นถนนลาดยางตลอดทาง 



ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารอติาเลยีน (Favola Restaurant) 

สัมผสัประสบการณ์การรับประทานอาหารอิตาเลียนชั้นเลิศ ใหบ้ริการอาหารอิตาเลียนตน้ต ารับและไวน์
ชั้นดีท่ีไดรั้บการคดัสรรมากมาย และเป็นสถานท่ีรับประทานอาหารริมแม่น ้าท่ีดีท่ีสุดในเชียงราย
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Le Méridien Chiang Rai Resort

ท่ีพกัหรูระดบั 5 ดาว ท่ีตั้งอยูใ่กล้ๆ กบัตวัเมืองเชียงราย  ตั้งอยูท่่ามกลางชยัภูมิชั้นดี ติดริมแม่น ้ากกท่ี
น่ายลไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงาม โดยมีแนวคิดหลักคือการผสมผสานระหว่าง ความทันสมยั, 
ศิลปวฒันธรรม และการเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ เขา้ไวด้ว้ยกนั ผ่านการตกแต่งอยา่งเรียบหรูภายใต้
แนวคิดลา้นนาร่วมสมยั ท่ีผสานงานศิลปะและเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ินภาคเหนือเขา้ไว้ดว้ยกนั



DAY 2
 สิงห์ปาร์คเชียงราย
 เล่นซิปไลน์
 วดัร่องขุ่น

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม
เชา้ ออกเดินทางสู่สิงห์ปาร์ค

น าท่านเขา้ชม สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยดว้ยพื้นท่ี
กวา่ 8,000 ไร่ มากมายดว้ยพืชพรรณต่างๆ ท่ี
ข้ึนเตม็เนินเขา ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติ
และสนุกไปกบักิจกรรมต่างๆ ในไร่ เช่น รถ
เดียวเท่ียวทัว่กบัฟาร์มทวัร์สิงห์ปาร์ค, 
ชมสัตวส์ายพนัธ์ุแอฟริกา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ 
ร้านอาหารภูภริมย์
เป็นร้านท่ีอยูใ่นไร่ Singha Park จุดเด่นของ
ร้านน้ีจะอยูท่ี่บรรยากาศ เน่ืองดว้ยเป็น
ร้านอาหารท่ีอยูก่ลางไร่ ววิรอบๆ คือดีงามมาก



บ่าย โหนสลิง ชมวิวดอยช้าง (กิจกรรมห้าม
พลาด) กิจกรรมชมวิวดอยชา้ง แบบ 360 องศา
บนความสูงเท่าตึก 8 ชั้ น ในระยะทาง 400
เมตร ท่ีจะท าใหคุ้ณเห็นมุมมองใหม่ๆ
น าท่านเดินทางสู่ วดัร่องขุ่น ตั้ งอยู่ท่ีจังหวัด
เชียงราย ไดรั้บการบูรณะโดยอาจารยเ์ฉลิมชยั 
โฆษิตพิพฒัน ์จิตรกรชาวเชียงราย ผูเ้ป็นศิลปิน
แห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) จากวดั
เลก็ ๆ ซ่ึงอยูใ่นสภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรมน้ีได้
ก ล า ย เ ป็ น ศ า สนสถ าน ท่ี ส ว ย ง า ม ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วย
ลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเท่ียว
ใหม้าเยีย่มชมวดัน้ีอยา่งคบัคัง่ตลอดปี 

ค  ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารโตกตอง
ร้านอาหารคู่เมืองเชียงราย บริการอาหารลา้นนา ขนัโตก อาหารไทย และอาหารยอดนิยม คดัสรรวตัถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพ บรรจงปรุงทุกจานจากสูตรลบัท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ท าใหร้้าน “โตกตอง" ไดข้ึ้นช่ือ
ในเร่ืองของรสชาติ ความอร่อย คอยตอ้นรับใหบ้ริการแขกผูม้าเยอืนเชียงรายทุกท่าน ไดล้ิ้มลองใน
บรรยากาศร่มร่ืน บา้นไมส้ไตลล์า้นนา พร้อมการแสดงฟ้อนร าเมืองเหนือและดนตรีค าเมือง
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Le Méridien Chiang Rai Resort



DAY 3
 อนุสาวรียพ์อ่ขนุเมง็รายมหาราช
 วดัพระแกว้
 พิพิธภณัฑบ์า้นด า

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารใน
โรงแรม

เชา้ น าท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
มหาราช  แลนด์มาร์กของเชียงรายท่ีผู ้
สัญจรผ่านไปมาต้องแวะไปสักการะสัก
คร้ัง โดยอนุสาวรียแ์ห่งน้ีมีลกัษณะเป็นพระ
รูปของพระองคห์ล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิ 

น าท่านสักการะ วดัพระแก้ว เป็นวดัเก่าแก่ มีพระพุทธรูปท่ีส าคญัอยูคู่่กบัจงัหวดัเชียงรายมายาวนาน เดิมช่ือวดั
ป่าญะ หรือป่าเยยีะ  เม่ือปี พ.ศ.1977 ฟ้าผ่าองคพ์ระเจดียพ์บพระพุทธรูปปูนป้ันลงรักปิดทอง อยูภ่ายในจึงน ามา
ประดิษฐานไวใ้นวหิาร ต่อมาปูนบางแห่งหลุดกะเทาะออก จึงกะเทาะปูนออกทั้งองค ์พบพระแกว้มรกต มีพุทธ
ลกัษณะงดงามมากเป็นท่ีเล่ืองลือโจษขานกนัทัว่ไป การคน้พบพระแกว้มรกตในคร้ังนั้น ท าให้วดัป่าญะ ไดรั้บ
การขนานนามใหม่ว่า วดัพระแกว้ ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาพระแกว้มรกตไดป้ระดิษฐานยงัสถานท่ีต่างๆอีกหลาย
แห่ง ไดแ้ก่ เชียงราย ล าปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวยีงจนัทน ์กรุงธนบุรี จนในท่ีสุดพระแกว้มรกต 
หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ไดไ้ปประดิษฐาน ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระ
คู่บา้นคู่เมืองแผน่ดินสยามมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 



12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร CHINA GARDEN

อยูภ่ายในโรงแรม The Riverie by Katathani ต่ิมซ าของท่ีน่ีเป็นสไตลก์วางตุง้
รสชาติตน้ต ารับ ท่ีคดัสรรวตัถุดิบชั้นดี เสิร์ฟมาพร้อมบรรยากาศริมน ้ากก

บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์บ้านด า ศิลปะสถานอนัเป็นผลงานของอาจารยถ์วลัย ์ดัชนี ศิลปิน
แห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ในพื้นท่ีกวา่ร้อยไร่ โดยภายในประกอบดว้ยอาคาร
สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินภาคเหนือกวา่ 25 หลงั และอาคารสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินประยกุตอี์กหลาย
หลงัท่ีจดัแสดงศิลปะพื้นบา้น ซ่ึงเป็นผลงานสร้างสรรคข์องช่างทอ้งถ่ินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
และของบางช้ินเป็นของขา้วเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีอาจารยถ์วลัย ์ดชันี พากเพียรสะสมมา
ตลอดทั้งชีวติ ซ่ึงบางช้ินหาดูไดย้ากแลว้ในปัจจุบนัเหตุท่ีช่ือวา่บา้นด านั้น น่าจะเกิดจากบา้นเกือบ
ทุกหลงัทาดว้ยสีด า และแต่ละหลงัประดบัประดาดว้ยไมแ้กะสลกัท่ีมีลวดลายสวยงามวิจิตร และ
มีการน าเขาสัตวม์าประดบัใหดู้โดดเด่น เช่น เขาควาย เขากวาง และกระดูกชา้ง เป็นตน้



16.00 น. พาท่านแวะซ้ือของฝากจากเชียงราย แคปหมู ไส้อัว่ น ้าพริกหนุ่ม หมูยอ ฯลฯ ท่ีร้านสุจินตห์มูยอ
17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
20.45 น. เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 137
22.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ



**** ค่าภาษนี า้มนัเชือ้เพลิง และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ณ วันที่ 1 กมุภาพนัธ ์2564 อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดน า้มนัโลกที่ประกาศโดย

สายการบิน  ทางบริษทัฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบิน ****

อตัราน้ีรวม

* ค่าพาหนะและน าเที่ยวตามรายการ * ค่าตัว๋โดยสารชัน้ธรรมดาเคร่ืองบินตามรายการ * ค่าอาหารตามรายการ

* ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ      * ค่าภาษสีนามบินทกุแห่ง * ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านตอ่หอ้ง

* ค่าขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ( ไมเ่กนิ 20 กก. )

* ค่าทิปคนขบัรถ                                 * ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ  100,000 บาท

อตัราน้ีไม่รวม

* ค่าท าหนงัสือเดินทาง

* ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 %

* ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่ไมร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท์, ซักรีด

* ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ซ่ึงถือเป็นธรรมเนยีมในการเดินทางทอ่งเที่ยวทีน่กัท่องเที่ยวทัว่โลกยึดถือ

ปฏิบตัติามกนัมา ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั

การช าระเงิน    1) ทางบริษทัฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง 10,000  บาท/ท่าน

2) ส่วนที่เหลือช าระทัง้หมดกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 15 วันท าการ

3) ท่านที่ตอ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล  ตอ้งแจง้พนกังานขายทราบล่วงหนา้มฉิะนัน้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่

ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษยีอ้นหลงั

การยกเลิก

- ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมดัจ าทกุกรณี

- กอ่นเดินทางภายใน 15 วันท าการ บริษทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาค่าทวัร์

- หลงัเดินทาง 15 วันท าการ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมด โดยท่านไมส่ามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได้

หมายเหต ุ       

1) รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น

2) หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบั

ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ 

หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

3) บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้

4) บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที่ยวตา่งประเทศ ซ่ึงไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายตา่ง ๆ ที่อยู่

เหนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ หรือ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  และ

การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5) เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้  หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้

ราคาทวัร ์CHIANG RAI STAYCATION 2021

รายละเอียดราคา

กร ุป๊เล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ท่ีนัง่ กร ุป๊เล็ก (4-10 คน) รถแวน 12 ท่ีนัง่

4 6 8 ท่านขึน้ไป 4 6 8 ท่านขึน้ไป

ตัว๋เคร่ืองบิน ไมร่วม ไมร่วม ไมร่วม รวม รวม รวม

หัวหนา้ทวัร ์(ท่าน) 1 1 1 1 1 1

จ านวนวนัท่องเที่ยว 

(วนั)
3 3 3 3 3 3

ราคา 

(บาทตอ่ท่าน)
23,900 21,900 19,900 28,900 26,900 24,900


