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ดอยแม่สลอง
งานเทศกาลดอกไม้ เชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน

 ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล�้าค่าพระธาตุดอยตุง
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ตามพงศาวดาร	พญามงัรายเป็นผูส้ร้างเมอืงเชยีงราย
ขึน้	ต่อมาพญามงัรายย้ายไปครองเมอืงเชยีงใหม่	พญา
ไชยสงคราม	พระราชโอรสจงึขึน้ครองราชย์แทนและ
ขึ้นอยู่กับเมืองเชียงใหม่	 	 ภายหลังเมืองเชียงรายได้
กลายเป็นเมืองร้าง	เนื่องจากประชาชนอพยพหนีภัย
สงคราม	 และบางส่วนถูกกวาดต้อนลงไปทางใต้เมื่อ
ปี	พ.ศ.	๒๔๕๓	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยูห่วั	โปรดเกล้าฯ	ยกเชยีงรายขึน้เป็นเมอืงเชยีงราย
ซึ่ง	 “เมือง”	 เป็นหน่วยการปกครองหนึ่งที่อยู ่ถัด
จาก“มณฑล”	ลงมา	โดยเมืองเชยีงรายเป็นศนูย์กลาง
ควบคุมเชียงแสน	 ฝาง	 และพะเยา	 ภายหลังเปลี่ยน
เป็น	“จังหวัดเชียงราย”	ในสมัยรัชกาลที่	๖
เชียงราย	 เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย	
ห่างจากกรุงเทพมหานคร	 ๘๒๙	 กิโลเมตร	 มีพื้นที่	
๑๑,๖๗๘	ตารางกิโลเมตร	ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา	มีที่ราบอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น�้าหลายสาย	

การปกครอง
จังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น	๑๘	อ�าเภอ	 
คือ	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 อ�าเภอเวียงชัย	 อ�าเภอ 
เชียงของ	 อ�าเภอเทิง	 อ�าเภอพาน	 อ�าเภอป่าแดด	 
อ�าเภอแม่จัน	อ�าเภอเชียงแสน	อ�าเภอแม่สาย	อ�าเภอ 
แม่สรวย	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	อ�าเภอพญาเม็งราย	อ�าเภอ 
เวียงแก่น	 อ�าเภอขุนตาล	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 อ�าเภอ
แม่ลาว	อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง	และอ�าเภอดอยหลวง

อาณาเขต  
ทิศเหนือ	 ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
	 เมียนมา		
ทิศใต้	 ติดต่อกับจังหวัดพะเยา		
ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
	 ประชาชนลาว
ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่	

ระยะทางจากอ�าเภอเมืองเชียงรายไปอ�าเภอ
ต่าง ๆ  
อ�าเภอเวียงชัย	 	 ๑๒	 กิโลเมตร		
อ�าเภอแม่ลาว	 	 ๑๕	 กิโลเมตร		
อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง	 	 ๒๔	 กิโลเมตร		
อ�าเภอแม่จัน	 	 ๒๙	 กิโลเมตร		
อ�าเภอพาน	 	 ๔๖	 กิโลเมตร	
อ�าเภอพญาเม็งราย	 	 ๔๘	 กิโลเมตร
อ�าเภอป่าแดด	 	 ๕๒	 กิโลเมตร		
อ�าเภอแม่สรวย	 	 ๕๒	 กิโลเมตร		
อ�าเภอดอยหลวง	 	 ๕๗	 กิโลเมตร		
อ�าเภอขุนตาล	 	 ๖๐	 กิโลเมตร		
อ�าเภอเชียงแสน	 	 ๖๐	 กิโลเมตร		
อ�าเภอแม่สาย	 	 ๖๑	 กิโลเมตร		
อ�าเภอเทิง	 	 ๖๔	 กิโลเมตร		
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 	 ๖๕	 กิโลเมตร		
อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 	 ๙๑	 กิโลเมตร		
อ�าเภอเชียงของ	 ๑๑๔	 กิโลเมตร
อ�าเภอเวียงแก่น	 ๑๒๗	 กิโลเมตร
 
ระยะทางจากตัวเมืองเชียงรายไปยังจังหวัด
ใกล้เคียง
พะเยา	 	 ๙๔	 กิโลเมตร
เชียงใหม่	 ๑๘๒	 กิโลเมตร

การเดินทาง  
รถยนต์  ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑๑	 จากอ�าเภอ 
อินทร์บุรี	 จังหวัดสิงห์บุรี	 ผ่านตากฟ้า-วังทอง-
พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง	แยกซ้าย
เข้าทางหลวงหมายเลข	 ๑๐๓	 ไปอ�าเภองาว	 และ
แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข	 ๑	 ผ่านตัวจังหวัด
พะเยา-แม่ใจ-พาน-แม่ลาว	ตรงเข้าสู่จังหวัดเชียงราย	
ระยะทาง	๗๘๕	กิโลเมตร	
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อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

รถโดยสารประจ�าทาง	 รถโดยสารธรรมดาและรถ
โดยสารปรับอากาศ	บรษิทั	ขนส่ง	จ�ากดั	โทร.	๑๔๙๐,	
๐	 ๒๙๓๖	 ๒๘๔๓-๖๖	 ต่อ	 ๖๑๔,	 ๓๒๕	 www.
transport.co.th	 และบริษัทสยามเฟิสท์ทัวร์	 โทร.	
๐	๒๙๕๔	๓๖๐๑-๗,	๐	๕๓๗๐	๐๐๙๒,	๐	๕๓๗๙	
๑๒๒๗	www.siamfirst.co.th	 เชิดชัยทัวร์	 โทร.	
๐	 ๒๙๓๖	๐๐๔๓	www.cherdchaitour.com	 มี
รถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ	 (จตุจักร)	
ถนนก�าแพงเพชร	๒	ไปจงัหวดัเชยีงรายทกุวนั		สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย	 (แห่งที่	 ๒)	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๗	๓๙๘๙		

รถไฟ	 ไม่มีรถไฟไปจังหวัดเชียงรายโดยตรง	 แต่
สามารถโดยสารรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพ	
(หวัล�าโพง)	ไปลงทีเ่ชยีงใหม่	แล้วเดนิทางโดยรถยนต์
ไปจังหวดัเชยีงราย	ระยะทาง	๑๘๒	กโิลเมตรสอบถาม
ข้อมูลได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย	 โทร.	 ๑๖๙๐	
www.railway.co.th	ส�ารองตัว๋ล่วงหน้า	๕	วนัขึน้ไป	
(ไม่รวมวันเดินทาง)	แต่ไม่เกิน	๖๐	วัน	

เครื่องบิน	 มีเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย	
ทุกวัน	สอบถามข้อมูลได้ที่	
-	การบินไทย	โทร.	๐	๒๓๕๖	๑๑๑๑	
www.thaiairways.com		
-	การบินไทยสมายล์	โทร.	๐	๒๓๕๖	๑๑๑๑	
www.thaismileair.com
-	แอร์เอเชีย	โทร.	๐	๒๕๑๕	๙๙๙๙	
www.airasia.com	
-	บางกอกแอร์เวย์ส	โทร.	๑๗๗๑,	๐	๒๒๗๐	๖๖๙๙	
www.bangkokair.com
-	นกแอร์	โทร.	๑๓๑๘	www.nokair.com

การเดินทางภายในจังหวัด
จากตัวเมืองเชียงราย	 นักท่องเท่ียวสามารถเดินทาง
ไปอ�าเภอต่าง	 ๆ	 ได้โดยมีรถออกจากสถานีขนส่งผู้
โดยสาร	จังหวัดเชียงราย	(แห่งที่	๑)	ไนท์บาซาร์	โทร.	
๐	๕๓๗๑	๕๙๕๒	และจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	
เชียงราย	 มีแท็กซ่ีบริการเข้าไปในตัวเมืองและไปยัง
สถานที่ต่างๆ	 ภายในจังหวัด	 โดยคิดค่าบริการตาม	
ระยะทาง	ตดิต่อได้ทีส่หกรณ์รถบรกิารท่าอากาศยาน	
แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	เวลา	๐๘.๐๐-๒๑.๐๐	น.	โทร.	
๐	๕๓๗๙	๘๒๒๓	 แท็กซี่เชียงราย	 โทร.	 ๐	๕๓๗๗	
๓๔๗๗,	๐๘	๙๕๕๗	๑๕๒๖,	๐๘	๒๔๘๔	๐๓๒๑,	
๐๙	๓๒๕๒	๑๕๓๕
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วัดพระสิงห์

การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัด 
ต่างๆ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒)	 มี
รถโดยสารไปเชียงใหม่	พะเยา	แพร่	ล�าปาง	แม่สอด	
อุตรดิตถ์	 พิษณุโลก	 พัทยา	 ระยอง	 นครราชสีมา	
สกลนคร	 นครพนม	 เลย	 อุดรธานี	 และขอนแก่น	 
ติดต่อสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย	 (แห่งที่ 
๒)	 โทร.	๐	๕๓๗๗	๓๙๘๙	และไทยพัฒนกิจขนส่ง 
(Green	Bus)	บริการเดินรถภาคเหนือตอนบน	โทร.	 
๐	๕๓๒๖	๖๔๘๐	www.greenbusthailand.com
หมายเหตุ 
-มีรถสองแถวจอดภายในบริเวณสถานีขนส่ง	 ให้
บริการระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสาร	(แห่งที่	๑)	กับ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	 (แห่งที่	 ๒)	 ค่าบริการคนละ	
๑๐	บาท	

-มีเครื่องบินเส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่	 ทุกวัน	
สอบถามข้อมูลได้ที่	กานต์แอร์	(www.kanairlines.
com)	โทร.	๐	๒๕๕๑	๖๑๑๑,	๐๘	๖๓๙๕	๐๗๒๔

สถานที่ท่องเที่ยว
อ�าเภอเมืองเชียงราย 
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อยู่ท่ีห้าแยกพ่อขุน
พญามังรายเป็นกษัตริย์องค์ที่	 ๒๕	แห่งราชวงศ์ลัวะ
จังคราช					เป็นโอรสของพญาลาวเม็งและพระนางเทพ
ค�าขยาย	หรือพระนางอ้ัวม่ิงจอมเมือง	ประสูติเม่ือ	พ.ศ.	
๑๗๘๒	 เสด็จสวรรคตที่เมืองเชียงใหม่	 พ.ศ.	๑๘๕๔	
พระองค์ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทองจาก
รากฐานเดิมที่เคยเป็นเมืองมาก่อน	เมื่อ	พ.ศ.	๑๘๐๕	
และทรงปกครองบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองเป็นอาณาจักร
ล้านนาไทย
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กู่พญามังราย	ตั้งอยู่หน้าวัดง�าเมือง	บนดอยง�าเมือง	
กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์ส�าคัญแห่งหน่ึง	 เพราะเป็นที่บรรจุ
อัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช	 ตามประวัติกล่าวว่า
พระเจ้าไชยสงคราม	 ราชโอรสพระเจ้าเม็งราย	 เมื่อ
ได้มอบราชสมบตัใิห้พระเจ้าแสนภรูาชโอรสขึน้ครอง
นครเชียงใหม่	 แล้วพระองค์ได้น�าอัฐิพระราชบิดามา
ประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย	และได้โปรดเกล้าฯ	สร้าง
กู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้	ณ	ดอยง�าเมืองแห่งนี้

วัดพระสิงห์	 ถนนท่าหลวง	 ใกล้ศาลากลางจังหวัด	
เดมิประดษิฐานพระพทุธสหิงิค์	(ปัจจบุนัประดษิฐาน
อยู่ที่วิหารลายค�า	วัดพระสิงห์	จังหวัดเชียงใหม่)	ตาม
ประวัติเล่าว่า	เจ้ามหาพรหม	พระอนุชาของพระเจ้า
กือนา	 กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่	 ได้อัญเชิญพระ
พุทธสิหิงค์มาจากเมืองก�าแพงเพชร	 พระเจ้ากือนา
ได้โปรดฯให้ประดิษฐานไว้	 ณ	 เมืองเชียงใหม่	 ต่อ
มาพระเจ้ามหาพรหมทูลขอยืมพระพุทธสิหิงค์มา
ประดิษฐานไว้ท่ีเมืองเชียงรายเพ่ือหล่อจ�าลอง	 แต่
เมื่อสิ้นบุญพระเจ้ากือนาแล้ว	พระเจ้าแสนเมือง	ราช
นดัดา	ได้ขึน้ครองเมอืงเชยีงใหม่	เจ้ามหาพรหมคดิจะ
ชิงราชสมบัติจึงยกกองทัพไปประชิดเมืองเชียงใหม	่
แต่เจ้าแสนเมืองสามารถป้องกันไว้ได้	 และยกทัพ
ไปตีเชียงราย	 พร้อมอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับคืน
เชียงใหม่	 	 วัดพระสิงห์แห่งน้ียังมีรอยพระพุทธบาท
จ�าลองบนแผ่นศิลา	สนันษิฐานว่าสร้างในสมยัพระเจ้า
เม็งรายมหาราช	 และมีบานประตูที่ออกแบบโดย
อาจารย์ถวัลย์	 ดัชนี	 ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป	์
(จิตรกรรม)	 เป็นเร่ืองเก่ียวกับดิน	 น�้า	 ลม	 ไฟ	 แกะ
สลักโดยสล่าอ�านวย	บัวงาม	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	
๕๓๗๑	๑๗๓๕,	๐	๕๓๗๔	๔๕๒๓

วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ท่ีถนนไตรรัตน์	 ต�าบลเวียง	 เป็น
วัดท่ีค้นพบพระแก้วมรกต	 หรือพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร	 (ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้ว	

กรุงเทพฯ)	ตามประวัติเล่าว่า	เมื่อ	พ.ศ.	๑๘๙๗	สมัย
พระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้น	 เกิด
ฟ้าผ่าเจดีย์ร้างองค์หนึ่ง	และได้พบพระพุทธรูปลงรัก
ปิดทองอยู่ภายใน	 ต่อมารักที่เคลือบไว้กะเทาะออก	
จึงได้พบว่าเป็นพระแก้วมรกต
ภายหลังจากที่อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน
ที่กรุงเทพฯ	 แล้ว	 ชาวเชียงรายก็ได้สร้างพระแก้ว
มรกตองค์ใหม่ขึ้นแทน	เรียกว่า	“พระหยกเชียงราย”	
หรือ	 พระพุทธรัตนากรนวุติวัสสานุสรณ์มงคล	 ซึ่ง
สร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี	 มีพระชนมายุครบ	 ๙๐	 พรรษา	 เม่ือวัน
ที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.๒๕๓๓	 ประดิษฐานในพระ
อาราม	 “หอพระหยก”	 ภายในบริเวณวัดพระแก้ว
ยังมี	“โฮงหลวงแสงแก้ว”		เป็นอาคาร	๒	ชั้น	สร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประกบไม้สักทั้งภายในและ
ภายนอก	 ทรงล้านนาประยุกต์	 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัด
แสดงพระพุทธรูปที่ส�าคัญของวัด	เช่น	พระเจ้าทันใจ	
พระโปรดโลก	พระพทุธศรีเชยีงรายรวมทัง้แสดงศลิป
วัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทัน
สมัย	พิพิธภัณฑ์เปิดท�าการเวลา	๐๙.๐๐-๑๗.๐๐	น.	
โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๓๘๕	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๕๘๗๕	วัด
พระแก้วเปิดทุกวัน	เวลา	๐๗.๐๐	-๑๘.๐๐	น.	www.
watphrakaew-chiangrai.com

วัดพระธาตุดอยทอง	 ตั้งอยู่บนดอยจอมทองริมฝั่ง
แม่น�้ากก	 หลังศาลากลางจังหวัด	 ถนนอาจอ�านวย
ต�านานกล่าวว่าพระยาเรือนแก้ว	 ผู้ครองนครไชย
นารายณ์สร้างขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 ๑๔๘๓	 ต่อมาเกิดแผ่น
ดินไหว	ท�าให้พระธาตุเจดีย์พังทลายลงมา	เมื่อพญา
มังรายทรงสร้างเมืองเชียงราย	 จึงได้สร้างพระธาตุ
เจดีย์องค์ใหม่ขึ้นพร้อมกัน	 และเป็นบริเวณเดียว
กับที่ตั้งเสาสะดือเมือง	 ๑๐๘	 หลัก	 ที่ชาวเชียงราย
สร้างขึ้นเพื่อร�าลึกถึงพญามังราย	 และเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่อง
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เชียงราย10

วัดร่องขุ่น

ในโอกาสมหามงคลพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา
ครบห้ารอบ	ซึ่งได้เสด็จมาเจิมเสาสะดือเมือง	เมื่อวัน
ที่	๒๗		มกราคม		พ.ศ.	๒๕๓๑

วดัร่องขุน่	ต�าบลป่าอ้อดอนชัย	ออกแบบและก่อสร้าง
โดยอาจารย์เฉลิมชัย	โฆษิตพิพัฒน์	พระอุโบสถสีขาว
ตกแต่งลวดลายด้วยกระจกสีเงิน	เป็นเชิงชั้นลดหลั่น
กัน	ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง		ด้าน
นอกมีห้องนิทรรศการภาพวาด	 เปิดให้เข้าชมทุกวัน	
เวลา	 ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	น.	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๗	๓๕๗๙	
โทรสาร	๐	๕๓๖๗	๓๕๓๙	www.watrongkhun.org	
การเดินทาง	 วัดอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย	 ๑๒	
กิโลเมตร	 เส้นทางไปจังหวัดพะเยา	 เลี้ยวขวาที่สาม
แยกทางไปน�้าตกขุนกรณ์	๑๐๐	เมตร	วัดอยู่ซ้ายมือ
วัดพระธาตุจอมสัก	อยู่ที่ต�าบลบ้านดู่	เดิมชื่อวัดพระ
ธาตุดอยบ้านยาง	 สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรี

เชียงแสนจนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช	 กษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์โยนก	 องค์ที่	 ๒๔	 ได้มีพระเถระชาวโกศล	
เมืองสุธรรมาวดี	 พระนามว่าพระพุทธโฆษาจารย์
น�าพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวาย
พระองค์	 จ�านวน	 ๑๖	 องค์	 พระเจ้าพังคราชทรง
โปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น	 ๓	 ส่วน	 ส่วนที่หนึ่ง
ประดิษฐานอยู่ท่ีพระธาตุจอมทอง	 ส่วนที่สองอยู่ที่
พระธาตจุอมกติต	ิและส่วนทีส่ามน�ามาประดษิฐานที่
พระธาตุดอยบ้านยาง	ต่อมา	พ.ศ.	๒๔๙๐	พระครูบา
ค�าหล้า	สงัวโร	ได้บรูณะโดยสร้างเจดีย์ครอบพระธาตุ
องค์เดิมไว้	ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นพระธาตุจอมสัก
 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย	 เป็นสถาน
ที่พักผ่อนหย่อนใจ	 ภายในสวนมีสระบัวขนาดใหญ	่
มีศาลาส�าหรับพักผ่อน	 บรรยากาศร่มรื่นด้วยสวน
ปาล์ม	และสวนไผ่	
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เชียงราย 11

พิิพิธภัณฑ์อูบค�า

การเดินทาง	 ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่จัน	 เข้าไปทาง
ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองเชียงราย	๙	กิโลเมตร

ศูนย ์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	 ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ตั้งข้ึนด้วยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีเนือ่งในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี	วนัพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี
เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและแลก
เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็น
แบบจีนแท้	 มีสวนน�้าตรงกลางแบบซูโจว	 ออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน	 กระเบื้อง
หลังคา	 รูปปั้นประดับหลังคา	 สิงโตคู่แกะสลักด้วย
หนิอ่อนทีห่น้าศูนย์ฯ	น�ามาจากสาธารณรฐัประชาชน

จนีทัง้สิน้	ภายในอาคารจดัแสดงนทิรรศการภาพถ่าย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จเยือนประเทศจีน	 และมีห้องสมุด	 ค่าเข้าชม	
ราคา	๑๐	บาท	เปิดทุกวัน	เวลา	๐๖.๐๐-๑๘.๐๐	น.	
โทร.	๐	๕๓๙๑	๗๐๙๓,	๐	๕๓๙๑	๗๐๙๗	โทรสาร	
๐	๕๓๙๑	๗๐๙๓	www.mfu.ac.th

น�้าตกขุนกรณ์	อยู่บนทิวเขาดอยช้าง	ต�าบลแม่กรณ์	
ในเขตอทุยานแห่งชาตลิ�าน�า้กก	น�า้ตกขนุกรณ์มคีวาม
สงู	๗๐	เมตร	สองข้างทางเดนิเข้าสูน่�า้ตกเป็นป่าร่มรืน่
การเดินทาง	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑๒๑๑	 ระยะ
ทาง๑๘	กิโลเมตร	เลี้ยวขวาเข้าไป	๑๑	กิโลเมตร	ตาม
ทางหลวงหมายเลข	 ๑๒๐๘	 หรือไปตามทางหลวง
หมายเลข	 ๑	 (เชียงราย-พะเยา)	 ระยะทาง	 ๑๕	
กิโลเมตร	 มีป้ายบอกแยกขวาไปอีก	 ๑๗	 กิโลเมตร	
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เชียงราย12

สวนแม่ฟ้าหลวง

ถึงท่ีท�าการหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ	 แล้วเดินเท้าไป
ยังตัวน�้าตกอีก	 ๓๐	 นาที	 ระยะทาง	 ๑,๔๐๐	 เมตร	
สอบถามข้อมูล	โทร.	๐๘	๑๓๘๗	๕๓๕๔,	๐	๕๓๗๑	
๑๔๐๒	ต่อ	๗๐๑
 
หอศิลป์ไตยวน	 เป็นสถานที่จัดแสดงภาพวาดจาก
ปลายปากกาลูกลื่น	 แนวการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตสังคมไทย	 กาลเวลาและภาพชุดพระพุทธรูป
ศิลปะสมัยต่างๆ	 งานแกะสลักไม้	 และงานเขียน
หนังสือเก่ียวกับศิลปะท้องถิ่นภาคเหนือ	 ซ่ึงเป็นผล
งานของอาจารย์ฉลอง	 พินิจสุวรรณ	 เปิดให้เข้าชม
ทุกวันอังคาร-อาทิตย์	เวลา	๑๐.๐๐-๑๗.๐๐	น.	โทร.	
๐	 ๕๓๗๑	 	 ๒๑๓๗	 การเดินทาง	 จากส่ีแยกประตู
เชียงใหม่ตรงไปตลาดเด่นห้า	ระยะทาง	๖๐๐	เมตร	
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย	๓	ระยะทาง	๑๕๐	เมตร	หอ
ศิลป์ฯ	ตั้งอยู่ซ้ายมือก่อนถึงวัดเชตุพน	

พิพิธภัณฑ์อูบค�า	เลขที่	๘๑/๑	ถนนหน้าค่าย	ต�าบล
รอบเวียง	 ติดกับตลาดสดเด่นห้า	 จัดแสดงเครื่องใช้
ในราชส�านักล้านนา	ราชส�านักคุ้มเจ้าแพร่	ราชส�านัก
คุ้มเจ้าเชียงใหม่ซึ่งอายุประมาณ	๕๐๐-๑,๐๐๐	ปี	ผ้า
โบราณอายุ	๑๒๐	ปี	ซิ่นไหมค�าจากราชส�านักมัณฑะ
เลย์	 และบัลลังก์ทอง	 ฉลองพระองค์ทองค�าเครื่อง
ประดับเงิน	อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต	ซึ่งแบ่ง
เป็นห้องต่าง	ๆ	เช่น	ห้องถ�้า	ห้องผ้า	ท้องพระโรงโดย
มีอาจารย์จุลศักดิ์	สุริยไชย	เป็นผู้รวบรวม	เปิดทุกวัน
เวลา	๐๘.๐๐-๑๘.๐๐	น.	ค่าเข้าชม	ชาวไทย	ผู้ใหญ่
และเด็ก	ราคา	๒๐๐	บาท	ชาวต่างประเทศ	ผู้ใหญ่	
ราคา	๓๐๐	บาท	เดก็	ราคา	๑๐๐	บาท	โทร.	๐	๕๓๗๑	
๓๓๔๙	www.oubkhammuseum.com	
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เชียงราย 13

พิิพิธภัณฑ์ชาวเขา

อทุยานศลิปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) 
อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์อูบค�า	 ๑	 กิโลเมตร	 มีอาคาร
สถาปัตยกรรมท่ีส�าคัญคือหอค�า	 สร้างด้วยไม้สักทั้ง
หลงัตามลักษณะเรอืนล้านนาโบราณ	ภายในจดัแสดง
สตัตภณัฑ์หรอืเชงิเทยีนบชูาไม้แกะสลกัโบราณ		และ
เป็นทีป่ระดษิฐานพระพร้าโต้	พระไม้โบราณของล้าน
นา	และมหีอค�าน้อย	เป็นทีเ่กบ็รกัษาจติรกรรมฝาผนงั
เขยีนสีฝุ่นบนกระดานไม้สกัทีเ่รยีกว่า	“จติรกรรมเวยีง
ต้า”	จากวัดเวียงต้า	จังหวัดแพร่	แสดงความเป็นอยู่
พธีิกรรม	การแต่งกาย	และวฒันธรรมล้านนา	เมือ่กว่า
ร้อยปีก่อน	มีประติมากรรมรูปเหมือนสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี	ฝีมือคุณมีเซียม	ยิปอินซอย	
ท�าด้วยสัมฤทธิ	์นอกจากนีย้งัมหีอแก้ว	เป็นอาคารจดั
แสดงนิทรรศการถาวรเกีย่วกบัไม้สกั	และนทิรรศการ

ชั่วคราว	 เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-อาทิตย์	 เวลา	
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐	น.	 ค่าเข้าชม	คนไทย	 ราคา	๑๐๐	
บาท	ชาวต่างประเทศ	ราคา	๒๐๐	บาท	เด็กนักเรียน
และนักศึกษาอายุ	 ๑๒-๑๘	ปี	 และผู้สูงอายุ	 ๖๐	ปี	
ขึ้นไป	ราคา	๕๐	บาท	โทร.	๐	๕๓๗๑	๖๖๐๕-๗,	๐	
๕๓๖๐	๑๐๑๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๒๔๒๙		www.
maefahluang.org	 (มีทางลาดและห้องสุขาส�าหรับ
ผู้พิการ)

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา	 ถนนธนาลัย	 จัดแสดงและฉาย
สไลด์วิถีชีวิตความเป็นอยู่	สิ่งของ	เครื่องมือเครื่องใช้	
ชุดแต่งกายประจ�าเผ่า	 รวมทั้งข้อมูลที่น่ารู้เก่ียวกับ
ชาวอาข่า	ลีซอ	กะเหรี่ยง	มูเซอ	เย้า	และม้ง	เปิดให้
เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์	 เวลา	๐๙.๐๐-๑๘.๐๐	น.	 วัน
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เสาร์-อาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	เวลา	๑๐.๐๐-
๑๘.๐๐	น.	ค่าเข้าชม	ราคา	๕๐	บาท	สอบถามข้อมูล	
โทร.	๐	๕๓๗๔	๐๐๘๘

บ่อน�้าร้อนผาเสริฐ	 มีห้องอาบและแช่น�้าร้อน	 ๑๑	
ห้อง	 ค่าบริการคนละ	๕๐	บาท	มีสระอาบน�้ากลาง
แจ้ง	 ผู้ใหญ่	 ราคา	 ๓๐	 บาท	 เด็ก	 ราคา	 ๑๐	 บาท	
บริการนวดแผนโบราณและสถานที่กางเต็นท์	 โทร.	
๐๘	๒๓๘๘	๙๐๗๕,	๐๘	๓๕๗๙	๗๐๔๖	

น�า้พรุ้อนโป่งพระบาท	มห้ีองอาบและแช่น�า้ร้อน	๑๗	
ห้อง	ห้องอาบขนาดใหญ่	ราคาห้องละ	๔๐๐	บาท	(๑๐	
คน)	ห้องอาบขนาดเลก็	๑๕	ห้อง	ค่าบรกิารคนละ	๕๐	
บาท	สระว่ายน�้ารวม	คนละ	๒๐	บาท	บริเวณด้าน
หน้ามบีรกิารนวดแผนโบราณ	โทร.	๐	๕๓๗๐	๓๒๖๒	
ทีท่�าการน�า้พุร้อนโป่งพระบาท	โทร.	๐	๕๓๑๕	๐๖๗๖	
เปิดบริการเวลา	๐๘.๐๐-๑๙.๐๐	น.	
การเดินทาง	ห่างจากตัวเมือง	๗	กิโลเมตร	ตามถนน
พหลโยธิน	 ถึงกิโลเมตรที่	 ๘๓๖-๘๓๗	 เลี้ยวซ้ายเข้า
ซอยข้างตลาดบ้านดู	่๒.๗	กโิลเมตร	ห่างจากน�า้พรุ้อน
ไปประมาณ	๔	กิโลเมตร	ยังมีน�้าตกโป่งพระบาท	ตั้ง
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติล�าน�้ากก	 เป็นน�้าตกที่ไหล
ลดหลั่นกันเป็นชั้น	ๆ	ภายใต้บรรยากาศร่มรื่น

ศาลารอยพระบาท	 รัชกาลที่	 ๙	 ประดิษฐานอยู่
บนดอยโหยด	 ในค่ายเม็งรายมหาราช	 นอกจาก
เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระบาทและศาลา
ทรงงานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นสถานที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่กองพันทหารราบที่	 ๔๗๓	
ได้น�าก�าลังทหารเข้าปฏิบัตกิารพืน้ทีด่อยยาว-ดอยผา
หม่น	อ�าเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย	จนเกิดยุทธการ
ยดึเนนิ	๑๑๘๘	บนดอยพญาพภิกัดิ	์และสามารถชนะ
พรรคคอมมิวนิสต์ได้	 และเมื่อวันที่	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	
๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ	 ได้
เสด็จฯ	 เยี่ยมทหารและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
ประทับรอยพระบาทลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์	 เพื่อ
เป็นขวญัแก่ทหารกล้า	ซึง่ต่อมาได้อญัเชญิมายงัศาลา
รอยพระบาท	 บริเวณด้านหน้าค่ายเม็งรายมหาราช	
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๕	
ธันวาคม	๒๕๕๑	เปิดให้เข้าชมทุกวัน	เวลา	๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐	น.	โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๒๐๕

วัดมิ่งเมือง	 ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนไตรรัตน์	 ตัดกับถนน
บรรพปราการ	 หรือบริเวณสี่แยกขัวด�า	 เดิมเป็นวัด
ไทยใหญ่	 เรียกว่า	 “วัดเงี้ยว”	 หรือวัดจ๊างมูบ	 (ช้าง
หมอบ)	 มีมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองเชียงราย	 ภายใน
วัดมีวิหารไม้ลายค�า	 ศิลปะไทยใหญ่และล้านนา	 กรุ
ฝ้าเพดานแบบไตรภูมิและบราลีเป็นรูปหงส์	 นับ
เป็นวิหารไม้หลังเดียวที่เหลืออยู่ในเชียงราย	 ภายใน
ประดิษฐานหลวงพ่อพระศรีม่ิงเมือง	 เป็นพระพุทธ
รูปปูนปั้นลงรักปิดทองทั้งองค์	 ขนาดหน้าตักกว้าง	
๘๐	นิ้ว	ศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่ง	อายุกว่า	๔๐๐	
ปี	 ด้านหน้าพระวิหารมี	 “บ่อน�้าช้างมูบ”	 ที่มีโครง
หลังคาเป็นรูปซุ้มโขลงช้าง	 ประดับด้วยรูปปั้นช้าง
ทรงเครื่องหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออก	 ด้าน
หลังมีเจดีย์ศิลปะแบบล้านนา	 “พระธาตุม่ิงเมือง”	
ประดับด้วยฉัตรสีทองศิลปะแบบพม่า	 ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระราชทานจาก
สมเด็จพระญาณสังวร	 	 สมเด็จพระสังฆราช	 	 สกล
มหาสังฆปริณายก
 
วดักลางเวยีง	ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเชยีงราย	ตรงสีแ่ยก
ระหว่างถนนอุตรกิจตัดกับถนนรัตนาเขต	 	 	 มีเสา
หลักเมืองเชียงรายตั้งอยู่	สร้างขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๑๙๗๕	
เดิมชื่อว่าวัดจั๋นต๊ะโลก	 และเมื่อสร้างเมืองเชียงราย	
ครั้งที่	๒ปี	พ.ศ.	๒๔๑๗	จึงได้รังวัดจาก	๔	มุมเมือง	
พบว่าใจกลางเมืองตกที่วัดจั๋นต๊ะโลก	 จึงได้เปลี่ยน
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ชื่อเป็น	 “วัดกลางเวียง”	 และได้สร้างสะดือหรือเสา
หลักเมืองไว้เป็นหลักฐาน	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	
พระครูศาสนกิจโกศล	 	 เจ้าอาวาสและคณะได้สร้าง
หลกัเมอืงขึน้มาใหม่แทนของเดมิทีท่รดุโทรมไป		และ
สร้างมณฑปครอบไว้

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ	 ต้ังอยู่ตรงวงเวียนบน
ถนนบรรพปราการ	 ตัดกับถนนสุขสถิตย์และถนน
เจ็ดยอด	สร้างขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	 ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย	 โฆษิต
พิพัฒน์	ศิลปินแห่งชาติ	 เป็นสีทอง	ประดับลวดลาย
งดงามเป็นเอกลักษณ์	 	 และใช้เทคนิคพิเศษที่ท�าให้
หอนาฬิกาแห่งนี้มีความสวยงามยามค�่าคืน	 เป็นหอ
นาฬิกาท่ีสวยที่สุดของประเทศไทย	มีการแสดงแสง	
สี	เสียง	เป็นเวลา	๗	นาที	ของทุกวัน	วันละ	๓	เวลา	
คือ	เวลา	๑๙.๐๐,	๒๐.๐๐	และ	๒๑.๐๐	น.

เชียงรายไนท์บาซาร์	 ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน	 บริเวณ
สถานขีนส่งผู้โดยสารจงัหวดัเชียงราย	(แห่งที	่๑)	เป็น
ที่จ�าหน่ายของที่ระลึก	 ได้แก่	 เสื้อผ้า	 เครื่องประดับ
กระเป๋า	 ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง	 ผ้าปักฝีมือชาวเขา	 ไม้
แกะสลัก	 ของตกแต่งบ้านที่ท�าจากไม้	 	 ภาพวาด	
ตุ๊กตาประดิษฐ์	 เป็นต้น	 และยังมีร้านอาหารบริการ 
นักท่องเที่ยวพร้อมการแสดงร�าไทย	การแสดงดนตรี
พื้นบ้าน	สะล้อ	ซอ	ซึง	ให้ชมอีกด้วย

สวนตุงและโคมนครเชียงราย ตั้งอยู่ที่ถนนธนาลัย	
มีลานกิจกรรม	ลู่วิ่งออกก�าลังกาย	สวนหินและศาลา
พักผ่อน	สนามเด็กเล่น	และมีอาคารแสดงศิลปะการ
แต่งกาย	๓๐	 ชนเผ่า	 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย
ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	นอกจากนีย้งัเป็นทีจ่ดัแสดง	
“ตุง”	หรือ	 “ธง”	ที่ท�าจากวัสดุหลายชนิด	 เช่น	ผ้า
ทอ	 กระดาษสา	 กระดาษสี	 เป็นต้น	 ซึ่งแต่ละชนิด
ก็จะใช้ในพิธีกรรมที่แตกต่างกัน	 เปิดให้เข้าชมเวลา	
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐	 น.	 สอบถามข้อมูลได้ที่ส�านักการ
ศึกษาเทศบาลนครเชียงราย	โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๓๓๓

พิพิธภัณฑ์บ้านด�า
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พิพิธภัณฑ์บ้านด�า	ตั้งอยู่ที่	 ๓๓๓	หมู่ที่	 ๑๓	ต�าบล
นางแล	 เป็นผลงานของอาจารย์ถวัลย์	 ดัชนี	 ศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์	 (จิตรกรรม)	 ประกอบด้วย
อาคารสถาปัตยกรรมท้องถิน่ภาคเหนอืกว่า	๒๕	หลงั
และอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิน่ประยกุต์หลายหลงั
ที่จัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน	 ซ่ึงเป็นผลงานสร้างสรรค์
ของช่างท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ทั้งหมดทา
ด้วยสีด�า	แต่ละหลังประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลาย
สวยงามจดัแสดงหนงัจระเข้ขนาดใหญ่	หนงังู	และเขา
สัตว์ชนิดต่าง	ๆ	พิพิธภัณฑ์บ้านด�าเป็นศิลปะสถานที่
สร้างจินตนาการให้แก่ผู้พบเห็นในหลายมุมมองและ
ยงัเป็นทีเ่กบ็สะสมสิง่ของทีใ่ช้ในการด�ารงชวีติในอดตี	
เปิดให้เข้าชมทกุวนั	เวลา	๐๙.๐๐-๑๗.๐๐	น.	(ปิดพกั
เวลา	๑๒.๐๐-๑๓.๐๐	น.)	การเข้าชมเป็นหมูค่ณะต้อง
ท�าเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้า	โทร.	๐	๕๓๗๗	๖๓๓๓,	
๐	๒๕๒๖	๑๐๓๓	www.thawan-duchanee.com

เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง	 เป็นห้องแสดงผลงาน
และโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นงานที่ต้อง
ท�าด้วยมือทุกช้ิน	 ใช้วัตถุดิบ	 และแรงงานในท้องถิ่น	
ออกแบบโดยศิลปินสมลักษณ์	 ขันติบุญ	 เป็นงาน
เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันและ
งานเครื่องปั้นดินเผาแบบร่วมสมัย	 	 เป็นแนวศิลป์ที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์		
การเดินทาง	 จากตัวเมืองเชียงรายไปตามถนนสาย
เชียงราย-แม่จัน	 ระยะทาง	 ๑๒	 กิโลเมตร	 ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 เลยท่ารถสมบัติทัวร	์
๑๐๐	 เมตร	กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านป่าอ้อ	ซอย	
๓	เข้าไป	๑.๕	กิโลเมตร	ดอยดินแดงอยู่ซ้ายมือ	เปิด
ให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันเสาร์	 เวลา	๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	
น.	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๗๐	๕๒๙๑	โทรสาร	
๐	๕๓๗๐	๖๑๒๘	www.dddpottery.com
 

หาดเชียงราย เป็นหาดชายฝ่ังแม่น�า้กก	มทีศันยีภาพ
สวยงาม	อยู่ในบริเวณบ้านป่างิ้ว	หมู่ที่	๔	ต�าบลรอบ
เวยีง	อยูห่่างจากตวัเมอืงเชยีงราย	๔	กโิลเมตร	ชายฝ่ัง
เป็นหาดทรายทอดยาวตามแนวล�าน�า้กก	ในช่วงหน้า
แล้ง	ยาวประมาณ	๑,๒๐๐	เมตร		ด้านทิศเหนือของ
ล�าน�้ากกเป็นภูเขาหินปูนสูงตระหง่านติดกับล�าน�้า
กก	 นักท่องเท่ียวสามารถนั่งเรือจากท่าตอน	อ�าเภอ
แม่อาย	จงัหวดัเชยีงใหม่	ล่องเรอืมาตามล�าน�า้กกและ
ขึน้ทีห่าดเชยีงรายเพือ่เทีย่วชมทศันยีภาพบรเิวณหาด
ไดสอบถามข้อมูล	ได้ที่ท่าเรือซีอาร์	จังหวัดเชียงราย	
โทร.	๐	๕๓๗๕	๐๐๐๙	และท่าเรือท่าตอน	จังหวัด
เชียงใหม่	โทร.	๐	๕๓๓๗	๓๒๒๔

ศนูย์การเรยีนรูอ้งค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย 
(Discovery Center)	ตัง้อยูข้่างโรงเรยีนเทศบาล	๖	
ต�าบลรมิกก	สร้างขึน้เพือ่เป็นแหล่งการเรยีนรูใ้นด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ภายในศูนย์ฯ	ประกอบ
ด้วยอาคารโลกวิทยาศาสตร์	 เป็นการจัดแสดง
นทิรรศการทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
อาคารคลงัสมอง	เป็นสถานทีเ่รยีนรูแ้ละค้นคว้าข้อมลู
ต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 และอาคารท้องฟ้าจ�าลอง	 เป็น
สถานท่ีเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และภัยธรรมชาติ	
เปิดให้เข้าชมได้ในวันอังคารถึงอาทิตย์และวันหยุด 
นักขัตฤกษ์	เวลา	๑๐.๐๐-๑๗.๐๐	น.	สอบถามข้อมูล
โทร.	๐	๕๓๗๕	๑๑๔๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๑๑๔๗	
www.discovery.chiangraipoa.go.th	 การเข้าชม
เป็นหมู่คณะ	ต้องติดต่อแจ้งล่วงหน้าที่กองการศึกษา	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	โทร.	๐	๕๓๑๗	
๕๓๑๘,	๐	๕๓๖๐	๑๗๖๐

วัดดอยอินทรีย์ ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านห้วยกีด	 ต�าบล
ดอยฮาง	 เป็นที่ประดิษฐานพุทธสถานธุดง	 วัดพระ
ธาตดุอยอนิทรย์ี	ในโครงการพฒันาป่าไม้	ในปี	๒๕๕๐	
ภายในมพีระพทุธรปูปางตรัสรู	้หน้าตกักว้าง	๑๐.๐๙	
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เชียงราย 17

วัดถ�้าป่าอาชาทอง

เมตร	 สูง	 ๑๕.๑๐	 เมตร	 และพระเจดีย์ฐานกว้าง	
๑๓x๑๓	เมตร	สูง	๑๐	เมตร	เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวเชียงราย	บริเวณองค์พระธาตุเจดีย์ยังเป็นจุดชม
วิวตัวเมืองเชียงรายที่สวยงาม	สามารถเห็นสภาพตัว
เมืองเชียงรายได้	 ๑๘๐	 องศา	 สอบถามข้อมูล	 โทร.	
๐	๕๓๗๑	๖๔๓๖

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี ตั้งอยู่ใน
ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย	
๗๕๐	 ปี	 บนถนนอุตรกิจ	 เป ็นศูนย ์วัฒนธรรม
และพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข ้อมูลที่มีคุณค ่าทาง
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายตลอด	๗๕๐	ปี	 มีหลัก
ฐานส�าคัญทางประวัติศาสตร์	 ต้ังแต่การสร้างเมือง
ของพญามังรายมหาราช	 เมื่อ	พ.ศ.	๑๘๐๕	 เปิดทุก
วัน	เวลา	๐๘.๓๐–๑๖.๓๐	น.

พระมหาเจดีย์ ๙ ชั้น	วัดห้วยปลากั้ง	ภายในเจดีย์มี
พระโพธิสัตว์กวนอิม	หรือเจ้าแม่กวนอิมจ�าลองแกะ
สลักด้วยไม้หอม	แต่ละชั้นในเจดีย์มีพระพุทธรูป
ประจ�าชั้นประดิษฐานอยู่	
การเดินทาง	 ผ่านห้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
มหาราช-ข้ามสะพานแม่น�้ากก	 ลงสะพานแล้วเลี้ยว
ซ้ายตรงแยกไฟแดงเข้าสูบ้่านใหม่ต�าบลรมิกก	มุง่หน้า
ไปทางต�าบลแม่ยาว	ระยะทาง	๕	กิโลเมตร	สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๑๕	๐๒๗๔

อ�าเภอเวียงชัย 
โบราณสถานพระเจ้ากือนา	 ต้ังอยู่ที่บ้านไตรแก้ว	
หมู่ที่	 ๘	 ต�าบลเวียงเหนือ	 ตามประวัติกล่าวว่าพระ
เจ้ากือนาธรรมิกราช	 พระมหากษัตริยาธิราชของ
แคว้นโยนก	 ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าผายู	 ซึ่ง
เป็นต้นราชวงศ์“พญามังราย”	 เดิมทรงพระนามว่า	
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เชียงราย18

พระธาตุจอมจันทร์

“ท้าวตือนา”	 เพราะบ้านเมืองสงบร่มเย็น	 ข้าวปลา
อุดมสมบูรณ์	 เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า	
“กือนาธรรมิกราช”	 โดยได้ไปครองเมืองเชียงใหม	่
เป็นกษัตริย์ล�าดับที่	 ๖	 ต่อมาได้เสด็จกลับมาครอง
เมืองเชียงแสน	 เมื่อทรงข้ามแม่น�้ากกมาแล้ว	 ได้ทรง
สร้างพระพุทธรูปด้วยอิฐถือปูน	ขนาดกว้าง	๖	ศอก	
สูง	 ๖	 ศอก	 ในปี	 พ.ศ.	 ๑๙๒๘	 พร้อมทั้งให้ข้าราช
บริพารสร้างบ้านแปงเมือง	 เรียกว่า	 “เวียงกือนา”	
เมื่อวันเวลาผ่านไป	 มีต้นโพธ์ิขึ้นมาหุ้มองค์พระพุทธ
รูปเกือบทั้งองค์	

วัดโบราณเวียงเดิม	 ต้ังอยู่ที่บ้านเวียงเดิม	 หมู่ที่	 ๒	
ต�าบลเวียงเหนือ	เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดพระโบราณ
เมือ่	พ.ศ.	๒๔๙๗	มชีาวบ้านอพยพจากจงัหวดัล�าปาง
มาตั้งบ้านเรือน	 ช่ือว่า	 “บ้านสันผักฮี้”	 ต่อมามีชาว
บ้านอพยพเข้ามามากขึน้จงึเปลีย่นชือ่เป็น	“บ้านเวยีง
เดมิ”	ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	มกีารพฒันาถนนหนทาง	โดย
ขนอิฐจากกู่วัดร้างไปซ่อมแซมถนนและขุดพบพระ
พุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน	ก่อด้วยอิฐถือปูน	
ขนาดหน้าตักกว้าง	๗๓	นิ้ว	สูง	๘๒	นิ้ว	สันนิษฐาน
ว่ามีอายุราว	๑,๒๐๐	ปี			

อ�าเภอแม่ลาว 
สถานเีพาะเลีย้งสตัว์ป่าแม่ลาว	เป็นสถานเีพาะพนัธุ์
สัตว์ป่าบนพื้นท่ีหน่วยจัดการต้นน�้าแม่ส้าน	 ต�าบล
จอมหมอกแก้ว	ซึ่งมีสภาพป่าและพื้นที่เหมาะสมต่อ
การด�าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์หลายชนิด	 เช่น	 กวาง
ป่า	อเีก้ง	เสอืลายเมฆ	เสอืปลา	หมคีวาย	หมขีอ	อเีหน็	
นกยงู	ไก่ฟ้า	นกเป็ดแดง	และเต่าเหลอืง	เปิดให้เข้าชม
ทกุวนั	เวลา	๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	น.	สอบถามข้อมลู	โทร.	
๐๘	๑๘๘๒	๔๔๐๔,	๐๘	๙๙๙๙	๘๘๑๖

อ�าเภอแม่จัน
ส�านักปฏิบัติธรรมถ�้าป่าอาชาทอง หรือรู้จักกันใน
นาม	 “พระขี่ม้าบิณฑบาต”	 ต้ังอยู่บนดอยสูงของ
ต�าบลศรีค�้า	 พระครูบาเหนือชัย	 เจ้าอาวาสของ
ส�านักสงฆ์	 จึงให้พระเณรใช้ม้าเป็นพาหนะในการ
ออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านสี่หม่ืนไร่	 ระยะทาง	 ๕	
กโิลเมตร	พระจะออกบณิฑบาตตัง้แต่เวลา	๐๗.๐๐	น.	
การเดินทาง	 ใช้ทางหลวงหมายเลข	 ๑	 (เชียงราย-
แม่สาย)	ระยะทาง	๒๙	กิโลเมตร	ผ่านอ�าเภอแม่จัน
ไป	๕	กิโลเมตรถึงปากทางเข้าซึ่งเป็นถนนข้างวัดแม่
ค�าหลวง	ไปส�านักปฏิบัติธรรมถ�้าป่าอาชาทอง	ระยะ
ทาง	๖	กิโลเมตร	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐๘	๔๔๘๘	
๑๘๖๗	หรือองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีค�้า	 	 โทร.	
๐	๕๓๖๖	๕๐๗๓
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เชียงราย 19

น�้าตกปูแกง

น�้าพุร้อนป่าตึง	 หรือน�้าพุร้อนห้วยหินฝน	 (จันทน์
ผา	 อาบน�้าแร่)	 ต�าบลป่าตึง	 มีบ่อน�้าพุร้อนขึ้นหลาย
จุด	บางจุดพุ่งขึ้นสูงถึง	๓-๕	เมตร	น�้าพุร้อนนี้เป็นน�้า
ร้อนที่ไหลขึ้นมาสม�่าเสมอ	มีบริการห้องแช่น�้าพุร้อน
เดี่ยว	๖	ห้อง	และห้องแช่น�้าพุร้อนแบบรวม	๖	ห้อง	
ค่าบริการ	ผู้ใหญ่คนละ	๘๐	บาท	เด็กคนละ	๕๐	บาท	
เปิดบริการทุกวัน	เวลา	๐๙.๐๐-๑๗.๐๐	น.	มีบริการ
นวดแผนโบราณ	
การเดินทาง	 จากสามแยกแม่จัน	 ไปตามทางหลวง
หมายเลข	 ๑๐๘๙	 (แม่จัน-ท่าตอน)	 ระยะทาง	 ๗	
กิโลเมตร		สอบถามข้อมูล	โทร.	๐๘	๑๙๙๒	๑๔๗๒

พิพิธภัณฑ์พระ เป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูป
โบราณและพระเครือ่งสมยัทวารวด	ีเชยีงแสน	สโุขทยั	
อู่ทอง	ลพบุรี	 และอยุธยา	 รวมทั้งรูปเคารพจากต่าง
ประเทศมากมาย	

การเดินทาง	 ออกจากตัวอ�าเภอแม่จัน	 มาตามถนน
สายแม่จัน-เชียงแสน	 ระยะทาง	 ๖	 กิโลเมตร	 เปิด
ให้เข้าชมทุกวัน	เวลา	๐๙.๐๐-๑๗.๐๐	น.	ค่าเข้าชม	
ชาวไทย	 ราคา	 ๑๐๐	บาท	 ชาวต่างประเทศ	 ราคา	
๒๐๐	บาทเด็ก	ราคา	๕๐	บาท	สอบถามข้อมูล	โทร.	
๐	 ๕๓๖๕	๓๐๓๘,	 ๐	 ๕๓๖๕	๓๐๔๐	 โทรสาร	 ๐	
๕๓๖๕	๓๐๓๙

วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม บ้านป่าไร่	 ต�าบลท่า
ข้าวเปลือก	 มีพระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์องค์
ใหญ่	 	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๑๕x๑๙	 เมตร	 สามารถ
แยกส่วนประกอบได้		สร้างทีเ่มอืงนานกงิ		สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	
การเดินทาง	 จากอ�าเภอเมืองเชียงรายมาตามถนน
สายเชียงราย-แม่จัน	 ๑๑	 กิโลเมตร	 แล้วต่อด้วย
ทางหลวงหมายเลข	 ๑๒๐๙	 อีก	 ๒๙	 กิโลเมตร	
สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๒๓๔
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เชียงราย20

พระธาตจุอมจนัทร์ ต�าบลสนัทราย	ครบูาทพิย์เป็นผู้
สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๘	โดยในคืนหนึ่งได้นิมิตเห็น
เป็นแสงสีเขียวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวบนดอยที่ต้ัง
องค์พระธาตุ	 เช้าวันรุ่งขึ้นจึงออกส�ารวจพบว่า	 เป็น
ดอยที่มีคูน�้าล้อมรอบ	 จึงร่วมกันสร้างพระเจดีย์	 ต่อ
มาใน	พ.ศ.	๒๔๖๘	ได้ก่อสร้างกุฏิ	วิหาร	และศาลา
ตั้งชื่อว่า	“วัดพระธาตุจอมจันทร์”	มีภิกษุจ�าพรรษา
อยู่จนถึง	พ.ศ.	๒๔๘๐	ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้ศาลา
และกุฏิจนหมด	เหลือแต่พระเจดีย์และวิหาร	จึงย้าย
มาสร้างวัดอยู่ข้างล่าง	ห่างจากเดิม	๓๐๐	 เมตร	วัด
พระธาตุจอมจันทร์	 จึงกลายเป็นวัดร้างต้ังแต่น้ันมา	
จนถึง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มีการบูรณะขึ้นมาใหม่	
การเดินทาง	ออกจากอ�าเภอเชียงแสนโดยทางหลวง
หมายเลข	๑๐๑๖	 (เชียงราย-เชียงแสน)	มุ่งสู่อ�าเภอ
แม่จัน	 ผ่านเทศบาลจันจว้า	 ต�าบลจอมสวรรค์	 และ
ต�าบลสันทราย	จึงถึงปากทางเข้าพระธาตุจอมจันทร์	
สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๑๕	๓๖๔๐

บ้านหล่อชา	 เป็นหมู่บ้านเผ่าอาข่าที่อพยพมาจาก
ตอนใต้ของประเทศจีนลงมาอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศไทย	๑๐๐	กว่าปีแล้ว	 เรียกตนเองว่า	 	“อา
ข่า”	คนไทยเรยีกว่า	“อก้ีอ”	ซึง่ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์
วฒันธรรมประเพณแีละวถิชีวีติแบบดัง้เดมิเอาไว้	เช่น	
ประเพณีโล้ชิงช้า	ประเพณีปีใหม่	ไข่แดง	โดยนักท่อง
เที่ยวสามารถศึกษาวิถีชีวิต	 เช่น	 การล่าสัตว์โดยใช้
วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้น	 การเลี้ยงสัตว์	 การท�าหัตถกรรม	
การทอผ้า	การตดัเยบ็เสือ้ผ้า	และการตเีหลก็	เป็นต้น	
บ้านหล่อชาเป็นโครงการหมู ่บ ้านท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมท่ีชุมชนมส่ีวนร่วมสนบัสนนุ	สมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน	 (เชียงราย)	 ได้รับรางวัลดีเด่น
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	ครั้งที่	๗	ประจ�าปี	
๒๕๕๑	ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม	 เปิดทุก
วัน	เวลา	๐๘.๐๐–๑๗.๐๐	น.	ค่าเข้าชม		๕๐		บาท	
การเดินทาง	ตั้งอยู่ริมถนนสายท่าตอน-แม่จัน	ต�าบล

ป่าตงึ	จากลานทองวลิเลจ	เลีย้วซ้ายไปตามทางหลวง
หมายเลข	 ๑๐๘๙	 (แม่จัน-ท่าตอน)	 จนถึงสามแยก
กิ่วสะไต	ระหว่างหลักกิโลเมตรที่	๕๔-๕๕	ผ่านป้อม
ต�ารวจแล้วตรงไปอีก	๑	กิโลเมตร	ถึงบ้านหล่อชาซึ่ง
อยูฝ่ั่งซ้ายมอื	สอบถามข้อมลู	โทร.	๐	๕๓๗๔	๐๐๘๘,	
๐๘	๗๑๘๐	๐๐๓๑

อ�าเภอพาน
วัดพระธาตุจอมแว่	 ตั้งอยู่ที่หมู่	 ๒	 ต�าบลเมืองพาน	
เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปปางประทานพร	
(พระพุทธจอมเกศมหามังคลานุสรณ์	 ร.๙)	 เม่ือถึง
ขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๙	 ของทุกปี	 จะมีงานนมัสการ
องค์พระธาตุ	 สอบถามข้อมูล	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๒	
๑๘๒๑	

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง	มีพื้นที่	๑,๑๗๐	ตาราง
กิโลเมตร	 ครอบคลุมอ�าเภอแม่สรวย	 อ�าเภอพาน	
อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย	 อ�าเภอวังเหนือ	
จังหวัดล�าปาง	 อ�าเภอแม่ใจ	 อ�าเภอเมืองพะเยา	
จังหวัดพะเยา	 สภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูง	 มีดอย
หลวงเป็นยอดเขาที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง	
๑,๖๙๔	เมตร	มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ	ป่าดิบชื้น	
ป่าเต็งรัง	เป็นต้น	มีสัตว์ป่าและนกหลายชนิด	
การเดินทาง	 ใช้เส้นทางสายเชียงราย-พะเยา	 ระยะ
ทาง	๕๘	กิโลเมตร	ถึงบ้านปูแกง	บริเวณกิโลเมตรที่	
๗๗๓	เลีย้วขวาไปอกี	๙	กโิลเมตร	ถงึท่ีท�าการอทุยานฯ	 
บริเวณใกล้ที่ท�าการอุทยานฯ	 มีสถานที่ท่องเที่ยว	
ได้แก่	น�า้ตกปแูกง	เป็นน�า้ตกขนาดใหญ่	๙	ชัน้	บรเิวณ
น�า้ตกมกีารทบัถมของหินปนูทีป่นมากบัน�า้ท�าให้เกดิ
หนิงอกหนิย้อยมากมาย	ทีท่�าการอทุยานฯ	มสีถานที่
ตัง้แคมป์และบรกิารเดนิป่า	จะมกีารปิดอทุยานฯ	เพือ่
ฟื้นฟูสภาพป่าทุกวันที่	๑	กันยายน	ถึง	๓๑	ตุลาคม	
ของทกุปี	สอบถามข้อมลู	โทร.	๐	๕๓๑๖	๓๓๖๓,	๐๘	
๑๙๖๐	๒๔๕๖,	๐	๒๕๖๒	๐๗๖๐		www.dnp.go.th
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วัดพระเจ้าทองทิพย์

ศาลพระเจ้าจี้กง	 ตั้งอยู่ที่บ้านวังชมภู	 ต�าบลม่วงค�า	
เป็นอาคารสูงทรงจีน	๕	ชั้น	ชั้นบนเป็นที่ประทับของ
พระอรหันต์จี้กงองค์ใหญ่	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๗.๖	
เมตร	 สูง	 ๘.๘	 เมตร	 น�้าหนัก	 ๓	 ตัน	 ด้านล่างเป็น
ที่ส�าหรับประกอบพิธีกรรม	 มีที่พักส�าหรับผู้มาร่วม
พิธีกรรมในวันส�าคัญต่าง	ๆ	
การเดินทาง	ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน	(พะเยา-พาน	
ฝั่งขาเข้าเมืองเชียงราย)	 ไปตามถนนเลี้ยวขวาเข้า
ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและน�้าตกปูแกง
ประมาณ	๕	กิโลเมตร

อ�าเภอพญาเม็งราย
คุ้มพญามังราย	บ้านสันป่าสัก	หมู่ที่	๓	ต�าบลเม็งราย 
ตามประวัติกล่าวว่า	เมื่อปี	พ.ศ.	๑๘๑๑	พญามังราย 
เจ้าหลวง	 (มหาราช)	 ยกกองทัพไปปราบหัวเมือง
เชียงของผาแดง	 และมาหยุดพักกองทัพทหาร	 ณ	

บรเิวณแห่งน้ี	ในวนัที	่๑๘	เมษายน	ของทกุปี	จะมกีาร
จัดงานไหว้สาพญามังรายเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง		
และถวายเครื่องสักการะแก่พญามังราย

วนอุทยานน�้าตกตาดควัน น�้าตกตาดควันเป็นน�้าตก
ชั้นเดียวขนาดกลาง	สูง	๒๐	เมตร	เกิดจากล�าห้วยที่
ไหลมาจากอ�าเภอเวยีงเชยีงรุง้	ซึง่อยูท่างทศิตะวันตก
ผ่านบ้านเย้าตาดควันมาสิน้สดุตรงบรเิวณหน้าผาของ
น�้าตกลงสู่อ่างเก็บน�้าห้วยตาดควัน	 ในช่วงฤดูหนาว
จะเกิดละอองน�้ามีลักษณะคล้ายหมอกควันสีขาว
ปกคลุมไปทั่วบริเวณ	 จึงได้ชื่อว่า	 “น�้าตกตาดควัน”	
การเดินทาง	 อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย	 ๗๔.๕	
กิโลเมตร	 ไปตามทางหลวงหมายเลข	๑๑๕๒	ระยะ
ทาง	๔๐	กโิลเมตร	ถงึตวัอ�าเภอพญาเมง็ราย	เลีย้วซ้าย
ตามทางหลวงหมายเลข	๑๑๗๔	ถงึบ้านป่าม่วง	ระยะ
ทาง	๑๔	กิโลเมตร	เลี้ยวซ้ายไปบ้านแม่ต�๋าน�้าตก	ตาม
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ถนนกรมโยธาธิการสายบ้านป่าหมื่น-บ้านสันเวียง	
ระยะทาง	๗	กโิลเมตร	ถงึทางแยกไปวนอทุยานน�า้ตก
ตาดควนั	เลีย้วขวาอกี	๕	กโิลเมตร	(ระยะทางก่อนถงึ
วนอุทยานฯ	๓.๕	กิโลเมตร	ผ่านอ่างเก็บน�้าห้วยตาด
ควนั	เป็นทางลกูรงั	รถวิง่ได้ทางเดยีว)	สอบถามข้อมลู	
โทร.	๐	๕๓๗๑	๔๙๑๔

อ�าเภอป่าแดด
พระธาตุจอมคีรี	 มีอายุประมาณ	 ๑,๘๐๐	 ปี	 จาก
ลักษณะของพระพุทธรูปหินทรายและลักษณะองค์
พระธาต	ุ(องค์เดมิ)	เป็นหนิทราย	สนันษิฐานว่ามกีาร
เคลื่อนย้ายมาจากเมืองพะเยาและพ้ืนที่ของอ�าเภอ
ป่าแดดท้ังหมด	 เป็นเมืองหน้าด่านหรือหัวเมืองของ
เมืองพะเยาในสมัยนั้น	 เพราะในพื้นที่ของอ�าเภอ
ป่าแดดไม่มหีนิทราย	พระธาตุจอมครีไีด้รบัการบรูณะ
ข้ึนหลายครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐	 พระครู 
บาเจ้าศรีวิชัย	 เดินธุดงค์ผ่านป่าแดดพบพระธาตุ															
จอมคีรีถูกท้ิงร้างปรักหักพัง	 จึงขอความร่วมมือ																	
จากชาวป่าแดดช่วยกันบูรณะ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	
ตกแต่งองค์พระธาตุเสร็จเรียบร้อยและถวายเป็น													
พระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาล
ที่	 ๙	 เนื่องในโอกาสทรงพระชนพรรษาครบ	 ๘๐	
พรรษา	 ๕	 ธันวามหาราช	 และครั้งล่าสุดในปี	 พ.ศ.	
๒๕๕๐	 ได้บูรณะองค์พระเจดีย์ที่ช�ารุดแตกร้าวจาก
แผ่นดินไหว

อ�าเภอแม่สรวย  
วัดพระเจ้าทองทิพย์	พระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธ
รปูปางมารวชิยั	หน้าตกักว้าง	๘๐	เซนตเิมตร	สงู	๑๒๐	
เซนตเิมตร	ตามประวตักิล่าวว่า	พ.ศ.	๒๐๗๖	พระเจ้า
เชยีงใหม่ได้ยกพระธดิาให้กบัพระเจ้าโพธสิาร	กษตัรย์ิ
แห่งกรุงศรีสัตตนาคนหุต	 (สปป.ลาว)	 แต่ไม่มีโอรส
จึงไปบนขอจากพระเจ้าทองทิพย์	 หลังจากน้ันพระ
มเหสีทรงประสูติพระโอรสพระนามว่าพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราช	เมื่อพระชนมายุได้	๑๒	พรรษา	พระเจ้า
เชียงใหม่	 ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาสวรรคต	 ไม่มีราชบุตรสืบ
ราชบัลลังก์	 ข้าราชบริพารได้ทูลขอพระไชยเชษฐา
ไปครองเมอืงเชียงใหม่	พระเจ้าโพธสิารกท็รงอนุญาต
และให้อาราธนาพระพุทธรูปทองทิพย์ไปด้วย	 พระ
ไชยเชษฐาจงึอญัเชิญพระเจ้าทองทพิย์ไปโดยล่องเรอื
มาตามล�าน�า้โขง	ล�าน�า้กก	และล�าน�า้ลาว	เมือ่เดนิทาง
ถงึทีต่ัง้วดัในปัจจบุนั	เรอืกเ็กยต้ืน	ไม่สามารถเดนิทาง
ต่อไปได้	จึงนิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ประดิษฐานไว้	ณ	
ที่นั้น	พระเจ้าไชยเชษฐาครองเมืองเชียงใหม่ได้	๒	ปี	
พระบิดาก็สวรรคต	จึงเสด็จกลับหลวงพระบาง		
การเดินทาง	 อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายตามถนน
สายเชียงราย-เชียงใหม่	 เลี้ยวขวากิโลเมตรที่	 ๑๒๑	
ที่บ้านห้วยส้ม	ผ่านต�าบลศรีถ้อย	เข้าไป	๖	กิโลเมตร
 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง	 ต�าบลแม่สรวย	 เป็นวัดเก่าแก	่
มาแต่โบราณ	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๘๒	หลวงพ่ออดลุย์สหีวตัต์	 
(สิงห์ค�า)	ด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเภอแม่สรวยและ
เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง	 ได้ร่วมกับชาว
บ้านที่เล่ือมใสศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้าง
ภายในวัด	 และจัดงานประเพณีทุกวันเพ็ญขึ้น	 ๑๕	
ค�่า	 เดือน	๘	 และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทอง
ทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่	สอบถามข้อมูล	โทร.	
๐	๕๓๖๕	๖๒๙๗	
การเดนิทาง จากตวัเมอืงเชยีงรายไปจังหวดัเชยีงใหม่
ก่อนถึงอ�าเภอแม่สรวย	 เลี้ยวขวาท่ีเชิงสะพานแม่น�า้
ลาว	๒๐๐	เมตร	รวมระยะทาง	๔๐	กิโลเมตร

ดอยวาวี	เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเชิง
เกษตร		ศึกษาวิถีชีวิตชาวจีน	ชมไร่ชาและสวนส้ม	
การเดินทาง	อยู่ห่างจากตัวเมือง	๘๕	กิโลเมตร	หรือ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ	 ๒	 ชั่วโมง	 จากทางหลวง
หมายเลข	๑๑๘	(แม่สรวย-เชยีงราย)	แยกขวาไปตาม
ถนนสายบ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋ามผ่านเขื่อน
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แม่สรวย	เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง	รถยนต์ทุก
ประเภทสามารถเดินทางขึ้นไปได้

วนอุทยานดอยกาดผี	 เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่
สวยท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งของเชียงราย	 สามารถมอง
เห็นทะเลหมอกได้	 ๓๖๐	 องศา	 มีความสูงจาก
ระดบัทะเลปานกลาง๑,๖๕๐	เมตร	เดนิทางจากบ้าน
เลาลีไปทางทิศเหนือ	 ๔	 กิโลเมตร	 ถึงแยกบ้านห้วย
ชมพูแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านปางกิ่วอีก	๖	กิโลเมตร	
จะพบทางขึ้นสู ่วนอุทยานกาดผี	 (ทางขึ้นเหมาะ
ส�าหรับรถกระบะหรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อ)	

ดอยช้าง	เป็นแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นเยี่ยม	นัก
ท่องเที่ยวสามารถไปเท่ียวชมดอกซากุระและแปลง
สาธติพนัธุไ์ม้เมอืงหนาวได้ทีศ่นูย์วจิยัและพฒันาการ
เกษตรท่ีสูงเชียงราย	 โดยใช้เส้นทางไปดอยวาวีแต่
เลี้ยวขวาที่บ้านห้วยไคร้	 ระยะทาง	๘	 กิโลเมตร	 ถึง
ดอยช้าง	เป็นถนนคอนกรตีค่อนข้างแคบ	บางช่วงชนั
มากมีรถสองแถวบริการ	บริเวณหน้าที่ว่าการอ�าเภอ
แม่สรวยทุกวัน	 เวลา	 ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	 น.	 โทร.	 ๐	
๕๓๖๐	๕๙๓๒,	๐	๕๓๖๐	๕๙๓๔,	๐	๕๓๖๐	๕๙๕๕,	
๐	๕๓๖๐	๕๙๔๑	โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๕๙๓๕	องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลวาว	ี	โทร.	๐	๕๓๖๐	๕๙๕๐	www.
vavee.com

พิพิธภัณฑ์เล่นได้	 เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคน
เฒ่าคนแก่ในบ้านป่าแดดร่วมกันสร้างของเล่นสมัย
คุณตาคุณยายยังเด็กให้กับลูกหลานได้เล่น	 ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีของเล ่นพื้นบ้านและของเล ่นที่ คิด
ประดิษฐ์ใหม่มากมายจัดแสดง	 วัสดุที่ใช้ท�าจากเศษ
ไม้	 กะลา	 หรือไม้ไผ่	 สามารถจับทดลองเล่นได้ทุก
ชิ้น	พร้อมชื่อเรียกและค�าอธิบายแบบง่าย	อ่านสนุก	
บอกที่มาท่ีไป	 วิธีการใช้และแฝงความหมายที่มาก	
กว่าเป็นของเล่น	สะท้อนวิถีชีวิต	วัฒนธรรม	และการ

เปลีย่นแปลงในสงัคม	เช่น	ลกูข่างสตางค์	(สตางค์มรี)ู	 
สล่าเลื่อยไม้	 (คนเลื่อยไม้)	 ลูกข่างโว้	 สัตว์ล้อต่างๆ	 
สัตว์ชัก	 พญาลืมงาย	 และก�าหมุน	 เป็นต้น	 ภายใน 
มีร้านขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 เปิดให้เข้าชมทุกวัน	 
เวลา	 ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐	 น.	 โดยไม่เสียค่าเข้าชม
สอบถามข้อมูล	 โทร.	๐	๕๓๗๐	๘๐๗๐,	๐	๕๓๗๐	
๘๕๐๐,	๐๘	๙๙๙๙	๘๕๓๗

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ตั้งอยู่หมู่ที่	 ๑๓	
ต�าบลแม่พริก	 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่	 กิโลเมตรที่	
๑๒๙	เป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	และ
เป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ด้วยข้อสันนิษฐานเบื้อง
ต้นว่าในอดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพ
เคล่ือนพลช้างม้าไปเมืองหาง	 โดยผ่านเวียงป่าเป้า
และพักทัพอยู่	ณ	พื้นที่อ�าเภอแม่สรวย	ในวันที่	๑๘	
มกราคม	 ของทุกปี	 มีการประกอบพิธีบวงสรวงและ
ถวายเครื่องสักการะเพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระนเรศวรมหาราช	 ภายใน
บริเวณยังมีศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์	 สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราเฉลิมพระเกียรติ	 เป็นห้องแสดง
ภาพอดีตและปัจจุบันจากจอคอมพิวเตอร์ระบบ
สมัผสั	เปิดให้เข้าชมวนัองัคาร-อาทติย์		เวลา	๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐	น.	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๗๘	๖๔๗๗,	
๐๘	๕๗๑๐	๖๕๑๘	

อ�าเภอดอยหลวง
พระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเหนือสุดสยาม ตั้งอยู ่
ในบริเวณเชิงเขา	 วัดอรัญญวิเวก	 บ้านป่าลัน	 ต�าบล 
ปงน้อย	 ถูกสร้างขึ้นเม่ือวันที่	 ๑๗	 มกราคม	 พ.ศ.	
๒๕๔๙	เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลฉลองศริริาชสมบตัิ	
ครบ	 ๖๐	 ปี	 แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลท่ี	 ๙	 เจดีย์องค์ใหญ่	 วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ได้	 ๙	 เมตร	 ความสูง	 ๑๙	 เมตร	 เจดีย์องค์เล็ก	 วัด
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วิหารพระเจ้าล้านทอง

เส้นผ่าศูนย์กลางได้	๒	เมตร	ความสูง	๙	เมตร	รวม	
๙	 องค์	 สอบถามข้อมูล	 โทร.	 ๐	 ๕๓๙๑	 ๘๒๔๑,	 
๐๘	๙๙๙๙	๓๖๔๔

อ�าเภอขุนตาล
ดอยพญาพิภักดิ์ หรือภูหลงถัง	 มีลักษณะเป็นยอด
เนินสูง	 สามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง	 ๔	 อ�าเภอ	 คือ	
อ�าเภอพญาเม็งราย	อ�าเภอขุนตาล	อ�าเภอเวียงแก่น
และอ�าเภอเทิง	 และยังสามารถมองเห็นยอดภูช้ีฟ้า
ได้อย่างชัดเจน	เนื่องจากอยู่ห่างเพียง	๑๘	กิโลเมตร	
เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับ
พรรคคอมมวินสิต์	และเมือ่วนัที	่๒๗	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	
๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	

ทรงเสด็จพระราชด�าเนินมา	ณ	 ภูแห่งนี้	 ภูหลงถังมี
ความสวยงามทางธรรมชาติของป่าเขาและไม้เมือง
หนาว	 สอบถามข้อมูลได้ที่	 ที่ว่าการอ�าเภอขุนตาล	
โทร.	๐	๕๓๗๙	๗๖๖๖,	๐	๕๓๗๙	๗๙๘๘

อ�าเภอเชียงแสน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 เชียงแสน	 เป็นแหล่ง
รวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณ
เชยีงแสนและพืน้ทีใ่กล้เคยีง	เช่น	ลวดลายปนูป้ันฝีมอื
ล้านนา	พระพทุธรปูและศลิาจารึก	พร้อมทัง้ข้อมลูทาง
ด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี	 ศาสนา	 และ
ประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน	 นอกจากนี้ยังมีการ
จดัแสดงศลิปะพืน้บ้านของชาวไทยใหญ่	ไทยลือ้	และ
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ชาวไทยภเูขาเผ่าต่าง	ๆ 	เปิดวนัพธุ-อาทติย์	ยกเว้นวนั
จันทร์	อังคาร	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	เวลา	๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐	น.	ค่าเข้าชม	ชาวไทย	ราคา	๒๐	บาท	ชาว
ต่างประเทศ	ราคา	๑๐๐	บาท	สอบถามข้อมูล	โทร.	
๐	๕๓๗๗	๗๑๐

พระธาตุเจดีย์หลวง	 ต้ังอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ	 เชียงแสน	 พระเจ้าแสนภูเป็นผู ้สร ้าง	
ประมาณกลางพทุธศตวรรษที	่๑๙	ประกอบด้วยเจดย์ี
ประธานทรงระฆังแบบล้านนา		และมีเจดีย์รายแบบ
ต่าง	ๆ	๔	องค์	

วัดพระเจ้าล้านทอง	 วัดน้ีต้ังอยู่ในเขตก�าแพงเมือง	
ห่างจากวัดพระธาตุเจดีย์หลวง	๒๐๐	เมตร	เจ้าทอง
งั่ว	 ราชโอรสของพระเจ้าติโลกราช	 เป็นผู้สร้างเมื่อ	
พ.ศ.	๒๐๓๒	ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่ง	หนัก
ล้านทอง	(๑,๒๐๐	กิโลกรัม)	เป็นพระประธาน	มีนาม
ว่าพระเจ้าล้านทอง	และยงัมพีระพทุธรปูอกีองค์หนึง่
ที่ได้มาจากวัดทองทิพย์	เรียกกันว่าพระเจ้าทองทิพย์	
เป็นพระพทุธรปูทองเหลอืง	ศลิปะสโุขทยั	พระพกัตร์
งดงามมาก	
 
โบราณสถานวัดป่าสัก	 พระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้น
เมื่อ	 พ.ศ.	 ๑๘๓๘	 และให้ปลูกต้นสักล้อมก�าแพง	
จ�านวน	 ๓๐๐	 ต้น	 จึงได้ชื่อว่า	 “วัดป่าสัก”	 ทรงตั้ง
พระพทุธโฆษาจารย์เป็นสงัฆราชจ�าพรรษา	ณ	อาราม
แห่งนี้	 ภายในวัดมีเจดีย์ประธานทรงมณฑปยอด
ระฆัง	 ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตร	 เป็นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	กระดูกตาตุ่มข้างขวาจาก
ประเทศอินเดีย
  
วัดพระธาตุผาเงา	มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก	ตั้งอยู่
บนหินก้อนใหญ่	และมพีระพทุธรปูหลวงพ่อผาเงา	ค้น
พบในปี	พ.ศ.	๒๕๑๙	มอีายรุะหว่าง	๗๐๐–๑,๓๐๐	ปี	

สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่ส�าคัญสมัยอาณาจักรโยนก	
และบนยอดเขาข้างหลังวัด	 เป็นที่ต้ังของพระบรม
ธาตพุทุธนมิติเจดย์ี	เป็นจดุทีม่องเหน็ทวิทศัน์สวยงาม
ได้โดยรอบ	ในบรเิวณด้านหน้าของวดัมีพพิธิภณัฑ์ผ้า
ทอล้านนาเชียงแสน	 เป็นบ้านไม้โบราณ	๒	 ชั้น	 ชั้น
ล่างเป็นใต้ถุนโล่งส�าหรับกลุ่มแม่บ้านสบค�าใช้ทอผ้า
และชั้นบนจัดแสดงผ้าโบราณและของใช้ตลอดจน
โบราณวัตถุทีถู่กค้นพบภายในบรเิวณวดัและหมูบ้่าน
ใกล้เคียง	
การเดินทาง	 อยู่ห่างจากอ�าเภอเชียงแสนไปตามเส้น
ทางเชียงแสน-เชียงของ	 ระยะทาง	๔	 กิโลเมตร	 อยู่
ตรงข้ามโรงเรียนสบค�า	

วัดพระธาตุจอมกิตติ	 ต�าบลเวียง	 ต้ังอยู ่บนถนน
เลยีบแม่น�า้เชยีงแสน-เชียงของ	ตามพงศาวดารกล่าว
ว่าพระเจ้าพังคราชโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	
๑๔๘๓	พร้อมกบัพระธาตจุอมทองเพือ่บรรจพุระบรม
สารีริกธาตุ	 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
สมัยเชียงแสนทะเลสาบเชียงแสน	หรือหนองบงคาย	
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๘	ทะเลสาบ
แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติทั้งแหล่งน�้า
และอาหาร	 จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน�้า	 โดย
เฉพาะในฤดูหนาว	 และยังมีทิวทัศน์สวยงามเวลา
พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า	
การเดินทาง	 อยู ่ห่างจากตัวเมืองเชียงแสน	 ตาม
ทางหลวงหมายเลข	๑๐๑๖	(เชียงแสน-แม่จัน)	ไป	๕	
กโิลเมตร	เลีย้วซ้ายกโิลเมตรที	่๒๖	เข้าไป	๒	กโิลเมตร	
สอบถามข้อมูล	โทร.	๐๘	๑๗๖๔	๔๙๙๐

สบรวก	หรือดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองค�า	อยู่ห่าง
จากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ	๙	กิโลเมตร	ตามถนน
เลยีบรมิแม่น�า้โขง	สบรวกเป็นบรเิวณทีแ่ม่น�า้โขงและ
แม่น�า้รวกมาบรรจบกนั	จากจดุนีน้กัท่องเทีย่วจะมอง
เห็นดินแดนที่เรียกกันว่า	 “สามเหลี่ยมทองค�า”	 ซึ่ง
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สามเหลี่ยมทองค�า

เชียงแสน

เชียงราย28

3-78 Content Chiang Rai Thai 19012560 M32.indd   28 3/14/18   3:12 PM



เชียงราย 29

เชื่อมดินแดน	๓	ประเทศ	คือ	ไทย	ลาว	และเมียนมา
เข้าด้วยกัน	 ที่สบรวกมีบริการเรือให้เช่าเพื่อเดินทาง
ไปชมทิวทัศน์บริเวณสามเหลี่ยมทองค�า	 ใช้เวลาเดิน
ทาง	 ๒๐	 นาที	 และยังสามารถเช่าเรือจากสบรวก
ไยัปงเชียงแสนและเชียงของได้	 ใช้เวลาเดินทาง	 ๔๐	
นาที	และ	๑	ชั่วโมงครึ่ง	ตามล�าดับ	สามารถติดต่อใช้
บรกิารได้ทีน่าวาลกูหลวง	โทร.	๐	๕๓๖๕	๒๐๗๖	เรอื
หิรัญนคร	โทร.	๐	๕๓๗๘	๔๐๒๑-๒	 เปิดให้บริการ
เวลา	 ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐	 น.	 และน่ังเรือชมรอบเกาะ
สามเหล่ียมทองค�าวนไปขึ้นที่ตลาดกลางฝั่งประเทศ
ลาวได้	 ใช้เวลา	 ๑	 ช่ัวโมง	 สอบถามข้อมูล	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๘	๔๑๐๑

พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐาน	 ณ	 บริเวณ
สามเหลี่ยมทองค�า	 เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่	 น�้า
หนักกว่า	๖๙	ตนั	สร้างด้วยทองสมัฤทธิ	์หน้าตกักว้าง	
๙.๙๙	เมตร	สูง	๑๕.๙๙	เมตร	ประทับนั่งบนเรือแก้ว
กุศลธรรมขนาดใหญ่	

หอฝิ่นอุทยานสามเหล่ียมทองค�า	 เป็นสถานที่จัด
นิทรรศการแสดงเรื่องราวของฝิ ่นในสามเหลี่ยม
ทองค�าตั้งแต่ต้นก�าเนิดฝิ่น	 สงครามฝิ่น	 ผู้น�าฝิ่นเข้า
มาในเอเชยีขบวนการค้ายาเสพติดผลกระทบของฝ่ิน	
การยุติการด�ารงชีวิตที่ต้องพึ่งพิงกับการปลูกฝิ่นและ
เสพฝิ่นอุปกรณ์การสูบและขายฝิ่นจากทั่วโลก	 การ
ฟ้ืนฟสูภาพชวีติประชาชน	มกีารจดัล�าดบัและเนือ้หา 
เป็นขั้นตอน	 ประกอบด้วยแสง	 สี	 เสียง	 ซึ่งจะใช	้																	

พระพุทธนวล้านตื้อ

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองค�า
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เชียงราย 31

วัดพระธาตุปู่เจ้า

เวลาชม	๑-๒	ชั่วโมง	เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-อาทิตย์	
เวลา	๐๘.๓๐-๑๖.๐๐	น.	ค่าเข้าชม	ชาวไทย	ราคา	
๑๕๐	บาท	ชาวต่างประเทศ	ราคา	๒๐๐	บาท	เด็ก
นักเรียนและนักศึกษา	อายุ	๑๒-๑๘	ปี	และผู้สูงอายุ	
๖๐	ปี	ขึ้นไป	ราคา	๕๐	บาท	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	
๕๓๗๘	๔๔๔๔-๖	www.maefahlaung.org	

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น	 อยู ่เยื้องพระพุทธนวล้านตื้อ	
บรเิวณสามเหลีย่มทองค�า	ภายในจดัแสดงประวตักิาร
เดินทางของฝิ่นเข้ามาสู่พื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า	การ
บอกเล่าถึงวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาด้วยตารางวงจรชีวิต
ในรอบ	๑๒	 เดือน	และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะ
ปลูกพืชเสพติด	 ขบวนการค้ายาเสพติดในดินแดน
สามเหลี่ยมทองค�า	 พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นเน้นความเป็น
ท้องถ่ิน	มกีารจัดแสดงเครือ่งมอื	เครือ่งใช้	เช่น	มดีกรดี
ฝิ่น	ตาชั่ง	เป้ง	(ตุ้มน�้าหนัก)	โดยเฉพาะเป้งทองค�าแท้
ที่เล็กที่สุดในโลก	เปิดให้เข้าชมทุกวัน	เวลา	๐๗.๐๐-
๑๙.๐๐	น.	ค่าเข้าชมคนละ	๕๐	บาท	สอบถามข้อมูล	
โทร.	๐	๕๓๗๘	๔๐๖๐	โทรสาร	๐	๕๓๗๘	๔๐๖๒	
www.houseofopium.com		

พระธาตปุเูข้า ตัง้อยูบ่นดอยเชียงเมีย่ง	รมิปากน�า้รวก	
เมื่อ	พ.ศ.	๑๓๐๒	ในสมัยพระยาลาวเก้าแก้วมาเมือง	
กษัตริย์องค์ที่	๒	แห่งเวียงหิรัญนครเงินยาง	 โบราณ
สถาน	 ประกอบด้วยพระวิหารที่บูรณะขึ้นใหม่และ
พระพุทธรูปปางต่าง	 ๆ	 พระพุทธรูปเสี่ยงทาย	 และ
กลุ่มเจดีย์	 	 	 อีกท้ังเป็นจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองค�า
ได้ชัดเจน	
การเดินทาง	 ใช้เส้นทางเชียงแสน-สบรวก	 แยกซ้าย
ก่อนถึงสามเหลี่ยมทองค�าเล็กน้อย		รถยนต์สามารถ
ขึ้นไปถึงยอดเขา	

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติบ้านสันธาตุ	 หมู่
ที่	 ๑๔	 ต�าบลโยนก	 เป็นหมู่บ้านที่ด�าเนินกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การผลิตไหมไทย	
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ปลูกหม่อน
เล้ียงไหม	 ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
รวมถงึการแปรรูปผลติภณัฑ์หม่อนและไหมแบบครบ
วงจร		ส่วนใหญ่เป็นไหมเพื่อผลิตผ้ามัดหมี่	สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐๘	๖๙๓๗	๙๑๙๓

อ�าเภอแม่สาย 
พระธาตุดอยเวา	 ตั้งอยู่บนดอยริมฝั่งแม่น�้าแม่สาย	
ต�าบลแม่สาย	ตามประวตักิล่าวว่าพระองค์เวาหรอืเว้า
ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนก	เป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระ
เกศาธาตอุงค์หนึง่เมือ่	พ.ศ.	๓๖๔	เป็นพระบรมธาตทุี่
เก่าแก่รองมาจากพระบรมธาตดุอยตุง	บนวดัพระธาตุ
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เชียงราย32

วัดถ�้าปลา

ดอยเวาเป็นที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช	และมีหอชมวิว	ซึ่งสามารถมองเห็น
ทวิทศัน์ทัง้ฝ่ังไทยและฝ่ังเมยีนมา	การขึน้ไปนมสัการ
นมัสการองค์พระธาตุสามารถน�ารถขึ้นไปถึงยอดเขา
ได้		สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๗๓	๑๕๒๗				

ถ�้าผาจม	 ตั้งอยู่บนดอยอีกลูกหน่ึงทางทิศตะวันตก	 
ของดอยเวา	 หมู่ท่ี	 ๑	 ต�าบลแม่สาย	 เป็นสถานที่
บ�าเพ็ญเพียรภาวนาของพระอาจารย์มั่น	 ภูริทัตโต		 
ปัจจุบันมีรูปปั ้นของท่าน	 ประดิษฐานไว้บนดอย
ภายในถ�้ามีหินงอกหินย้อยสวยงาม
 
ถ�า้ปุม่ ถ�า้ปลา	ถ�า้เสาหนิพญานาค	ตัง้อยูบ่นดอยจ้อง	
หมู่ที่	๑๑	ต�าบลโป่งผา	ภายในถ�้ามีหินงอก	หินย้อย
และทางน�้าไหลผ่าน	

การเดินทาง	ห่างจากอ�าเภอแม่สายไปทางทิศใต้ตาม
ทางหลวงหมายเลข	๑๑๐	ระยะทาง	๑๒	กิโลเมตร	มี
ทางแยกเข้าไปอีก	๒	กิโลเมตร
ถ�้าปุ่ม อยู่บนยอดเขา	 ต้องมีผู้น�าทางเข้าชม	 ภายใน
ถ�้ามีพระพุทธรูปเก่าแก่
ถ�า้ปลา เป็นถ�า้ทีม่นี�า้ไหลผ่าน	ภายในถ�า้มพีระพทุธรปู
ศลิปะพม่า	สร้างขึน้โดยพระภกิษชุาวพม่า	ประชาชน
ทั่วไปเรียกว่า	“พระทรงเครื่อง”	เป็นที่เคารพของ
ประชาชนในแถบนี้		
ถ�้าเสาหินพญานาค อยู่ห่างจากถ�้าปลา	๑๕๐	 เมตร	
ภายในถ�้ามีหินงอกหินย้อย	 	 และยังเป็นสถานท่ี
ปฏิบัติธรรมด้วย
  
วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน	 ต�าบลโป่งผา	 มีจุด
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เชียงราย 33

วนอุทยานภูชี้ฟ้า

บริการท่องเที่ยว	๒	แห่ง	คือ	บริเวณถ�้าหลวง	บ้าน
น�้าจ�าและบริเวณขุนน�้านางนอนที่บ้านจ้อง	
การเดินทาง	 ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน	 ถึงหลัก
กิโลเมตรที่	๘๘๒	จะมีทางแยกบริเวณบ้านจ้อง	ห่าง
จากตัวเมืองเชียงรายราว	๖๐	กิโลเมตร

ถ�้าหลวง	เป็นที่ตั้งของที่ท�าการวนอุทยานฯ	มีสภาพ
เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาหินปูนสูงชัน	 เงียบสงบ	
สามารถตั้งแคมป์ได้	 แต่ต้องน�าเต็นท์ไปเอง	 สถานที่
ท่องเที่ยวส�าคัญที่อยู่ใกล้ที่ท�าการวนอุทยานฯ	ได้แก่
ถ�า้หลวง	มคีวามยาว	๗	กโิลเมตร	ปากถ�า้เป็นโถงกว้าง	
เป็นทีอ่ยูข่องค้างคาวขนาดเลก็	ภายในถ�า้เป็นทางน�า้	
มีหินงอกหินย้อยระยิบระยับ	

ถ�้าพระ	 เป็นถ�้าขนาดเล็ก	 ภายในถ�้ามีพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่	มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา	อากาศ
บริเวณปากถ�้าเย็นสบาย

ถ�้ามัลติกาเทวี	 หรือถ�้าพญานาค	 เป็นถ�้าขนาดเล็ก
อยู่ใต้หน้าผาบนภูเขา	ภายในถ�้ามีหินงอกขนาดใหญ่
คล้ายงแูผ่แม่เบีย้	สงู	๒.๕	เมตร	อยูต่รงบรเิวณปากถ�า้
ถ�า้เลยีงผา	เกิดจากการยบุตวัของแผ่นดนิจงึท�าให้เกิด
ลักษณะที่เป็นเวิ้งมีหุบเหวล้อมรอบ	 กว้างประมาณ	
๘๐	 เมตร	 สูงประมาณ	๓๐	 เมตร	 บริเวณถ�้ายังพบ
ฟอสซิลหอยฝาเดียวและหอยสองฝาอายุหลายร้อย
ล้านปี	ในอดตีเลยีงผาบนภเูขาจะลงมากนิน�า้ฝนทีไ่หล
ลงมาขังภายในถ�้า	จึงเป็นที่มาของชื่อ	“ถ�้าเลียงผา”

เชียงราย 33

3-78 Content Chiang Rai Thai 19012560 M32.indd   33 3/14/18   3:12 PM



เชียงราย34

พระธาตุจอมจ้อ

ขุนน�้านางนอน	 ห่างจากถ�้าหลวง	 ๒	 กิโลเมตร	 มี
ธรรมชาติท่ีสวยงามร่มรื่น	 มีบึงน�้าจืดขนาดเล็ก	 บน
หน้าผาเหนือบึงน�้ายังเป็นที่ตั้งของถ�้าทรายทองซึ่ง
ยังไม่มีการส�ารวจภายใน	 สอบถามข้อมูล	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๑	๔๙๑๔

อ�าเภอเทิง
วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า	เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก
และพระอาทิตย์ขึ้น	 มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลม
ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า	 อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง	
๑,๖๒๘	เมตร	โดยมหีน้าผาเป็นแนวยาวยืน่ไปทางฝ่ัง
ประเทศลาว		บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง	
การเดินทาง	สามารถเดินทางโดยรถยนต์	ใช้เส้นทาง
เชียงราย-เทิง	ระยะทาง	๖๔	กิโลเมตร	และจากเทิง

บ้านปี้	ระยะทาง	๖	กิโลเมตร	เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง
หมายเลข	๑๑๕๕	ผ่านบ้านปางค่า	บ้านเชงเม้ง	เป็น
ถนนราดยางถึงภูชี้ฟ้า	ระยะทาง	๔๒	กิโลเมตร	หรือ
ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๐๒๑	(เทงิ-เชยีงค�า-บ้านฮวก)
ก่อนถงึเชยีงค�า	๖	กโิลเมตร	มทีางแยกไปอทุยานแห่ง
ชาตนิ�า้ตกภซูาง	อกี	๑๙	กโิลเมตร	แล้วเดนิทางต่อไป
ยังภูชี้ฟ้าอีก	๓๐	กิโลเมตร	นักท่องเที่ยวสามารถน�า
รถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถวนอุทยานภูชี้ฟ้าแล้วเดิน
เท้าไปจุดชมวิว	ระยะทาง	๗๐๐	เมตร	
นอกจากนี้	 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย	
(แห่งที่	 ๑)	 มีรถโดยสารสายเชียงราย-เทิง-เชียงค�า
หรือเชียงราย-เทิง-เชียงของ	 และไปต่อรถสองแถว
สายเทิง-ปางค่า	 เพ่ือไปยังภูชี้ฟ้า	 โดยท่ารถจะอยู่
หลังตลาดอ�าเภอเทิง	ในช่วงพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์	

เชียงราย34

3-78 Content Chiang Rai Thai 19012560 M32.indd   34 3/14/18   3:12 PM



เชียงราย 35

สถานขีนส่งฯ	จะมรีถตู้บรกิารไปยงัภชูีฟ้้า	๒	เวลา	คอื
เวลา	๐๗.๐๐	น.	และเวลา	๑๒.๓๐	น.	และขากลับ
จากภูชี้ฟ้ามาสถานีขนส่งฯ	๒	เวลา	คือ	เวลา	๐๙.๓๐	
น.และเวลา	๑๕.๐๐	น.	สอบถามข้อมูลและส�ารองที่
นั่ง	โทร.	๐	๕๓๗๔	๒๔๒๙-๓๐	ท่ารถสองแถวตลาด
อ�าเภอเทิง	 โทร.	 ๐๘	๖๑๑๘	๖๓๘๗,	 ๐๘	๔๗๔๑	
๕๐๖๓	 องค์การบริหารส่วนต�าบลตับเต่า	 โทร.	 ๐	
๕๓๑๘	๙๑๑๑,	๐๘	๑๗๒๔	๐๐๕๒	ทุกวันในเวลา
ราชการ	 และที่วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า	 โทร.	 ๐๘	
๔๗๔๐	๗๙๙๐,	๐๘	๐๑๓๓	๔๐๐๗

วดัพระธาตจุอมจ้อ	เป็นพระธาตศุกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงเทงิ
มาแต่โบราณ	 บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า	
ทุกปีจะมีพิธีสรงน�้าในวันขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๘		
สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๖๖	๖๔๔๙
  

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง  
ดอยแม่สลอง	 เป็นที่ต้ังของหมู่บ้านสันติคิรี	 เดิม
ชื่อบ้านแม่สลองนอก	 เป็นชุมชนของอดีตทหาร
จีนกองพล	 	 ๙๓	 ที่อพยพจากเมียนมา	 ในเดือน
ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่อากาศหนาว	 จะ
มีดอกนางพญาเสือโคร่ง	 ซึ่งเป็นซากุระพันธุ์ที่เล็ก
ที่สุด	 สีชมพูอมขาวบานสะพร่ังตลอดแนวทางขึ้น
ดอยแม่สลอง	
การเดินทาง สามารถเดินทางได้	๒	เส้นทาง
เส้นทางที	่๑	(เส้นทางสายใหม่)	จากตวัเมอืงเชยีงราย
ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่จัน	ระยะทาง	๒๙	กิโลเมตร	
จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง	 ๑๐๘๙	 (แม่จัน-ท่า
ตอน)	บริเวณหลักกิโลเมตรที่	 ๘๕๖	ก่อนถึงทางเข้า
ตวัอ�าเภอแม่จนัเลก็น้อย	ผ่านน�า้พรุ้อนป่าตงึ	ลานทอง
วลิเลจ	ระยะทาง	๓๑	กโิลเมตร	เมือ่ถงึกโิลเมตรที	่๕๕	

ดอยแม่สลอง
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พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ

ให้เลีย้วขวาไปตามเส้นทางขึน้ดอยคดเค้ียวไปอีก	๑๓	
กิโลเมตร	รวมระยะทาง	๗๓	กิโลเมตร
เส้นทางที่	๒	(เส้นทางสายเก่า)	จากตัวเมืองเชียงราย	
ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่จัน	 ผ่านอ�าเภอแม่จัน	 ระยะ
ทาง	๑	กโิลเมตร	เล้ียวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปดอย
แม่สลอง	 เส้นทางนี้ค่อนข้างแคบและคดเคี้ยวเป็น
ระยะทาง	๒๓	กโิลเมตร	จะผ่านหมูบ้่านผาเดือ่	ซึง่เป็น
จุดแวะชมและซื้อสินค้าหัตถกรรมชาวไทยภูเขา	 ต่อ
จากนั้นเดินทางไปบ้านป่าเมี่ยง	ถึงตรงหลักกิโลเมตร
ที	่๑๐	จะเป็นสามแยกศนูย์พฒันาและสงเคราะห์ชาว
เขา	ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง	๑๒๓๔	เป็นระยะ
ทาง	๒๕	กิโลเมตร	จะผ่านบ้านอีก้อ	ถึงสามแยกตรง
หลักกิโลเมตรที่	๙	ให้เลี้ยวซ้าย	(ทางขวาไปหมู่บ้าน
เทิดไทย)	ตรงไปอีก	๑๒	กิโลเมตร	รวมระยะทางจาก
เชียงรายถึงดอยแม่สลอง	 ๖๔	 กิโลเมตร	 เป็นถนน
ลาดยางตลอดสาย

แหล่งท่องเที่ยวบนดอยแม่สลอง :
พระธาตเุจดย์ีศรนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรี ีเป็นพระ
ธาตุที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา	 ต้ังอยู่บนยอด
ดอยสูง	๑,๕๐๐	เมตร	ทางเหนือของหมู่บ้านสันติคีรี	
สร้างขึ้นใน	พ.ศ.	๒๕๓๙	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ลักษณะ
เจดีย์เป็นแบบล้านนาประยุกต์บนฐานสี่เหลี่ยมลด
ชั้น	สูง	๓๐	เมตร	ประดับกระเบื้องสีเทา	มีซุ้มจระน�า
ด้านละสามซุ้ม	เรอืนธาตปุระดบัพระพทุธรูปยนืสีท่ศิ	
องค์ระฆังประดับแผ่นทองแกะสลักลวดลาย	 ดอย
แม่สลองตั้งอยู่บนที่สูงจึงสามารถชมทิวทัศน์ได้กว้าง
ไกลโดยเฉพาะยามเย็น	 ขณะเดียวกัน	 องค์พระธาตุ
ยังเด่นเป็นสง่ามองเห็นแต่ไกล	เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญ
ของดอยแม่สลอง
พพิธิภณัฑ์วรีชนอดตีทหารจนีคณะชาต	ิสร้างขึน้เพือ่
ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของอดีตทหารจีนคณะชาติ	
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กองพล	๙๓	ที่ช่วยราชการไทยต่อสู้และปราบปราม
คอมมิวนิสต์	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๑๔	ในพื้นที่ดอยหลวง	
ดอยยาว	ดอยผาหม่น	และในปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	ในพื้นที่
เขาย่า	จังหวัดเพชรบูรณ์	จากการสู้รบดังกล่าว	อดีต
ทหารจีนคณะชาตไิด้เสยีชวีติและบาดเจบ็ทุพพลภาพ
เป็นจ�านวนมาก	 มีการจัดแสดงข้อมูลประวัติความ
เป็นมาของชมุชนแม่สลอง	ทหารจนีคณะชาตแิละการ
ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศไทย	มห้ีองสมดุทีเ่กบ็รวบรวม
ข้อมูลและภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ท่ีทรงคุณค่า	
เปิดให้เข้าชมทุกวัน	เวลา	๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	น.	ค่าเข้า
ชม	๒๐	บาท	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๑๘๐
สสุานนายพลต้วน ซ ีเหวนิ ตัง้อยู่ในบรเิวณด้านหลงัคุม้ 
นายพลรีสอร์ท	นายพลต้วน	ฯ	ผู้น�าทัพที่	๕	กองพล
๙๓	เป็นบคุคลส�าคญัทีก่่อตัง้ชมุชนชาวจนีดอยแม่สลอง 
พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี	
ชาวจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศจ�านวนมากจงึ
เดนิทางมาเคารพเพือ่ระลกึถงึคณุงามความดขีองท่าน
กิจกรรมท่องเที่ยวบนดอยแม่สลอง: 
-ชมไร่ชาและศกึษาวิธกีารผลิตชา ชาเป็นพชืเศรษฐกจิ
ของชมุชนบนดอยแม่สลอง	โดยมไีร่ชา	โรงอบชา	และ
ร้านจ�าหน่ายชาหลายแห่งเรยีงรายบนถนนสายหลกัที่
ผ่านกลางหมู่บ้าน	 นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อชา	
และอุปกรณ์ชงชาแบบต่าง	ๆ	“ชาอูหลง”	 เป็นชาที่
มีชื่อเสียง	เพราะก้านอ่อน	มีกลิ่นหอม	และรสชาติดี	
นกัท่องเทีย่วยังสามารถไปชมไร่ชาและวธิกีารเก็บชา
ได้อีกด้วย	 แต่ต้องแจ้งนัดหมายล่วงหน้าที่โรงงานชา
โชคจ�าเริญ	โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๑๑๔	วังพุดตาล	โทร.	๐	
๕๓๗๖	๕๐๙๔	ไร่ชา	๑๐๑	โทร.	๐	๕๓๖๐	๗๕๐๐,	
๐๘	๖๙๑๒	๑๘๐๕
-เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าพืชผักและผลไม้เมือง
หนาวของพื้นเมือง	 พร้อมทั้งชมวิถีชีวิตของชนเผ่าที่
หลากหลายเผ่าพันธุ์	กับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าใน
ตลาดสดภายในหมู่บ้านสันติคีรี	

-ขี่ม้าชมทิวทัศน์รอบหมู่บ้านเจียงจาใส สัมผัสกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าอย่างใกล้ชิดกว่า	 ๗															
ชนเผ่า	ได้แก่	จีน	ไทยใหญ่	อาข่า	ลาหู่	เมีย่น	ลซูี	และ
ลวัะ	 นอกจากนัน้	 นกัท่องเทีย่วสามารถท่องเทีย่วไป
พร้อมกับได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พรรณไม้ต่าง	 ๆ	 ศึกษา
ประวตัศิาสตร์	 รวมถงึการประกอบอาชพีการเกษตร	
และพกัโฮมสเตย์	สอบถามข้อมลูได้ทีศ่นูย์ประสานงาน
น�าเท่ียวชมุชนโฮมสเตย์และกางเตน็ท์	โทร.	๐	๕๓๖๐	
๗๙๔๑,	๐๘	๕๐๓๘	๖๓๖๒	องค์การบรหิารส่วนต�าบล
แม่สลองนอก	โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๑๒๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๖	
๕๔๐๙		www.maesalongnok.go.th

บ้านเทอดไท	เป็นชุมชนชาวจีนฮ่อขนาดใหญ่	อยู่บน
ดอยสูง	 ชายแดนไทย-เมียนมา	 ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
อาชพีท�าไร่ชา	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๑	“ขนุส่า”	เคยเข้ามาใช้
เป็นฐานทีม่ัน่ในฐานะผูน้�ากองทพักูช้าตไิต	“ขุน”	เป็น
ค�าที่ประชาชนรัฐฉานเรียกบุคคลที่ให้ความเคารพ	
นับถือ	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙-๒๕๒๕	 ขุนส่าได้ใช้
บ้านหินแตกเป็นสถานที่ผลิต	 “เฮโรอีน”	 จนรัฐบาล
ไทยต้องใช้ก�าลังผลักดันให้ออกไปจากประเทศไทย	
แต่ยังคงเหลือบ้านพักที่ขุนส่าใช้เป็นศูนย์บัญชาการ	
นอกจากนี้บ้านเทอดไทยยังเป็นที่อยู่ของชาวไทย
ภเูขาหลายเผ่า	ซึง่สามารถพบเห็นได้ในตลาดยามเช้า

ดอยหัวแม่ค�า	 อยู ่สูงจากระดับทะเลปานกลาง	
๑,๘๕๐	 เมตร	 เป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาขนาด
ใหญ่	ประกอบด้วย	เผ่าลีซอ	อีก้อ	ม้ง	และมูเซอ	ใน
ช่วงที่ตรงกับวันตรุษจีนของทุกปี	ชาวลีซอจะจัดงาน
ประเพณี	“กินวอ”	ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่	จะ
มีการแต่งกายสวยงาม	การกินเลี้ยงเต้นระบ�า	๗	วัน	
๗	 คืน	 และในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดอยหัว
แม่ค�าเหลืองอร่ามเต็มไปด้วยดอกบัวตอง	 เป็นจุด
ชมพระอาทิตย์ขึ้นและจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม	
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ดอยหัวแม่ค�า

สอบถามขอ้มูลที่เกษตรทีสู่งหวัแม่ค�า	โทร.	๐	๕๓๙๑	
๘๑๐๑	
การเดินทาง	 จากตัวเมืองเชียงรายใช้เส้นทางไปทาง
ดอยแม่สลองสายเก่า	ตามทางหลวงหมายเลข	๑๑๓๐	
แล้วเล้ียวขวาท่ีสามแยกอีก้อ	 ผ่านบ้านเทอดไทยไป
จนถึงบ้านแม่ค�า	 อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย	๑๐๐	
กิโลเมตร	 บ้านหัวแม่ค�าอยู่เกือบสุดชายแดน	 เส้น
ทางเป็นทางลูกรังคดโค้งไปตามทิวเขา	 ใช้เวลาเดิน
ทางราว	๓	ชั่วโมง	

พระต�าหนักดอยตุง	 เคยเป็นที่ประทับแปรพระ
ราชฐานเพ่ือทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทรา		
บรมราชชนนี	 มีสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะล้าน
นากับชาเลต์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	มีการแกะ

สลักไม้ตามกาแล	 เชิงชาย	 และขอบหน้าต่างเป็น
ลวดลายต่าง	ๆ	โดยฝีมือช่างชาวเหนือ	รอบ	ๆ	พระ
ต�าหนกัมีสวนดอกไม้สวยงาม	มบีรกิารเครือ่งบรรยาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อน�าชมตามจุดต่าง	ๆ 	
เปิดให้เข้าชมทุกวัน		เวลา	๐๗.๐๐-๑๗.๓๐	น.		ค่า
เข้าชม	๙๐	บาท	
สวนแม่ฟ้าหลวง	อยูด้่านหน้าพระต�าหนกัดอยตงุ	เป็น
สวนดอกไม้เมืองหนาว	เช่น	ซัลเวีย	พิทูเนีย	บีโกเนีย	
กหุลาบ	ดอกล�าโพง	ไม้มงคล	ไม้ยนืต้น	และซุม้ไม้เลีอ้
ยมากกว่า	๗๐	ชนดิ	รปูป้ันฝีมอืของคณุมเีซียม	ยบิอนิ
ซอย	 เปิดให้เข้าชมทุกวัน	 เวลา	๐๖.๓๐-๑๘.๐๐	น.	
ค่าเข้าชม	๙๐	บาท	
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หอแห่งแรงบันดาลใจ	เป็นอาคารแสดงนิทรรศการที่
บอกเล่าถึงการทีส่มาชกิราชสกลุมหดิลแต่ละพระองค์
ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน	 โดยเรื่องราวจะ
สะท้อนปรัชญาการทรงงานและผลงานอันเกิดจาก
พระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของทั้งห้าพระองค์	 ที่ท�าให้
ประชาชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น	 ภายในมี
ห้องจัดแสดงนิทรรศการ	๗	ห้อง	เปิดให้เข้าชมทุกวัน	
เวลา	๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	น.		ค่าเข้าชม	๕๐	บาทนักท่อง
เที่ยวที่ต้องการเข้าชมทั้งพระต�าหนักดอยตุง สวนแม่
ฟ้าหลวง	และหอแห่งแรงบันดาลใจ	สามารถซื้อบัตร
รวม	ราคา	๑๙๐	บาท	นักเรียน	นักศึกษา	ผู้สูงอายุ	
๖๐	ปี	ขึน้ไป	พระสงฆ์	บตัรรวมราคา	๙๐	บาท	เปิดให้
เข้าชม	ตั้งแต่เวลา	๐๖.๓๐-๑๘.๐๐	น.	มีรถสองแถว
ขึ้นดอยตุง	 ติดต่อบริษัท	 ท่องเท่ียวดอยตุง	 โทร.	 ๐	
๕๓๖๖	๗๔๓๓	 และดอยตุงลอด์จ	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๖	
๗๐๖๗		

พระธาตุดอยตุง	 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบ้ืองซ้าย	
(กระดกูไหปลาร้า)	ของพระพทุธเจ้าท่ีอญัเชิญมาจาก
ประเทศอินเดีย	 นับเป็นคร้ังแรกที่พระพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์	 ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย	 เมื่อ
ก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุน้ี	 ได้ท�า
ธงตะขาบขนาดใหญ่	(เรียกว่าตุง)	ยาวถึง	๑,๐๐๐	วา	
ปักไว้บนยอดดอย	ถ้าหากปลายธงปลวิไปไกลถงึเมอืง
ไหนก็จะก�าหนดเป็นฐานพระสถูป	จึงปรากฏนามว่า	
ดอยตงุเมือ่ถงึช่วงเทศกาลจะมพีทุธศาสนกิชนทัง้ชาว
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	 เดินทางเข้ามานมัสการ
พระธาตุดอยตุงทุกปี	
การเดินทาง ตั้งอยู่ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่	๑๗.๕	
บนทางหลวงหมายเลข	๑๑๔๙	สอบถามข้อมูล	โทร.	
๐	๕๓๗๖	๗๐๖๑	

สถูปดอยช้างมูบ	และสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง	บน
ดอยช้างมูบ	 ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง	 เป็นจุดชม

วิวที่สูงที่สุดของดอยตุง	มีพระสถูปช้างมูบ	เป็นเจดีย์
ขนาดเล็ก	 ต้ังอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่	 มีลักษณะ
เหมือนช้างหมอบอยู่	สภาพโดยรอบมีต้นโพธิ์	ต้นสน
และต้นกุหลาบพันปี	 ซึ่งปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์ดินและ
ต้นน�้า	 ค่าเข้าชมคนละ	๕๐	บาท	หากนักท่องเที่ยว
ต้องการเข้าชมทั้งพระต�าหนักดอยตุง	 สวนแม่ฟ้า
หลวง	หอแห่งแรงบันดาลใจ	และสวนรุกขชาติแม่ฟ้า
หลวง	รวม	๔	แห่ง	สามารถซื้อบัตรรวมราคา	๒๒๐	
บาท	 นักเรียน/นักศึกษา	 ผู้สูงอายุ	 ๖๐	 ปี	 ขึ้นไป	
พระสงฆ์	คนพิการ	บัตรราคา	๑๑๐	บาท	สอบถาม
ข้อมูลได้ที่ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ	โทร.	๐	๕๓๗๖	
๗๐๑๕-๗	ต่อ	๒๒๓๐,	๒๔๑๓

วัดเวียงค�า	 (กาขาว)	 ตั้งอยู่ที่บ้านเทอดไทย	 เป็นที่
ประดิษฐานพระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน	 สร้างขึ้น
เมื่อพ.ศ.	 ๒๕๔๙	 เพื่อเป็นการประกาศถิ่นประเสริฐ
นาม	 “ถิ่นกาขาว”	 ต้นก�าเนิดแห่งยุคศิวิไลซ์เป็นที่
รวมจิตใจของชนเผ่าต่าง	 ๆ	 โดยไม่แบ่งแยกลัทธิ
หรือศาสนา	 ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยอาคาร
ประดิษฐานพระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน	 พระพุทธ
รปูสมัฤทธิป์างปฐมเทศนาสมยัคนัฐราช	หน้าตกักว้าง	
๘	เมตร	สูง	๑๐	เมตร	ฐานบัวรองรับองค์พระสูง	๒	
เมตร	หล่อด้วยสัมฤทธิ	์และตราสญัลกัษณ์ฉลองครอง
สริริาชสมบติั	๖๐	ปี	ลานมิง่มงคลสามภพ	เป็นผงัของ
แผ่นดิน	ประดิษฐานพระศรีอริยรัตนประภัสสรกลาง
ดอกบวั	ภายใต้ฐานบวัประดษิฐานรอยพระหตัถ์	รอย
พระบาทพุทธมารดาพระอุปคุต	และศาลาโลกุตตระ	
จ�านวน	๙	 หลัง	 ประดิษฐานพระพุทธรูป	 สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐๘	๔๖๐๗	๔๐๒๕,	๐๘	๐๔๒๙	๘๘๒๘

อ�าเภอเวียงป่าเป้า  
บ่อน�้าพุร้อนธรรมชาติ	ต�าบลแม่เจดีย์ใหม่	ถนนสาย
เชียงราย-เชียงใหม่	หลักกิโลเมตรที่	๖๔-๖๕	มีบ่อน�้า
ร้อนธรรมชาติ	๓	บ่อ	บริเวณบ่อน�้าร้อนมีชาวบ้านน�า
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ไข่มาขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวต้ม	 ฝั่งตรงข้ามเป็นจุด
แวะพักระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย	
มีร้านอาหาร	 ร้านกาแฟ	 ร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก	
และมีห้องอาบน�้าแร่-แช่เท้าบริการ	 สอบถามข้อมูล
ได้ทีเ่ทศบาลต�าบลแม่ขะจาน	โทร.	๐	๕๓๗๘	๙๔๓๗,	
๐	 ๕๓๗๘	 ๙๔๓๐	 และศูนย์สินค้าโอท็อปและของ																		
ที่ระลึก	โทร.	๐	๕๓๖๗	๙๒๘๖

วัดอรัญญวิเวกคีรี	 หรือพระธาตุจอมผ่อ	 (ผ่อเป็น
ภาษาเหนอื	แปลว่าดหูรอืมอง)	ตัง้อยูท่ีบ้่านดง-หล่าย
หน้า	 หมู่ท่ี	 ๗	 ต�าบลเวียง	 จากหลักฐานท�าเนียบ
การสร้างวัดจังหวัดเชียงราย	 ระบุว่าสร้างข้ึนเมื่อ	
พ.ศ	๒๒๖๓	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๕๒๐	ระหว่างการรื้อ
เจดีย์ได้พบวัตถุมงคลมากมาย	 พร้อมแผ่นเงินจารึก
ประวัติการสร้างเจดีย์จาร	 เป็นภาษาล้านนา	 และมี
การบูรณะเรื่อยมาจนสมบูรณ์ในวันที่	๕	พฤษภาคม	
พ.ศ.	๒๕๔๖	มีประเพณีสรงน�้าพระธาตุจอมผ่อ	ทุก
วันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๔	
การเดินทาง	ใช้ทางหลวงหมายเลข	๑๑๘	(เชียงราย-
เชียงใหม่)	มุ่งตรงสู่อ�าเภอเวียงป่าเป้า	ผ่านส�านักงาน
เทศบาลต�าบลเวียงป่าเป้า	 เลี้ยวเข้าซอยฝั่งตรงข้าม
วัดศรีสุพรรณ	ระยะทาง	๒	กิโลเมตร	โทร.	๐	๕๓๗๘	
๑๓๖๓

เมืองโบราณเวียงกาหลง	ตั้งอยู่ที่บ้านป่าส้าน	หมู่ที่
๕	 ต�าบลเวียงกาหลง	 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน
ปี	 พ.ศ.	 ๔๙๙-๕๐๐	 ลักษณะเป็นเมืองโบราณ	 มี
คูเมืองล้อมรอบ	 มีซากเตาเผาวัตถุโบราณจ�าพวก
เครื่องปั้นดินเผา	ภายในบริเวณมีวัดเวียงกาหลงเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรม	 และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	 มี
โรงงานเครือ่งป้ันดนิเผาทีข่ึน้ชือ่ในเรือ่งเครือ่งเคลอืบ
ดินเผาแบบเวียงกาหลง	 ลวดลายเป็นเอกลักษณ	์
แสดงถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้า	 วิถีชีวิต	 และ
วัฒนธรรม	

อุทยานแห่งชาติขุนแจ	 เป็นอุทยานฯ	 ที่มีความ
สมบูรณ์ของป่าไม้	 มีสัตว์ป่าและนกหลายชนิด	 เช่น	
นกแซงแซวสเีทา	เหยีย่วรุง้	นกตทีอง	นกเขยีวก้านตอง
ปีกสีฟ้า	 เป็นต้น	 สถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ	 
ได้แก่	 	 น�้าตกแม่โถ	 เป็นน�้าตกที่มีน�้าไหลตลอดปี	 มี
ทั้งหมด	๗	 ชั้น	 สูง	 ๔๐	 เมตร	 สามารถเดินทางโดย
รถยนต์จากที่ท�าการอุทยานถึงทางขึ้นน�้าตก	 (บ้าน
แม่โถ)	 ใช้เวลา	 ๓๐-๔๐	นาที	 ต่อจากนั้นเดินเท้าไป
ชมน�้าตก	๗	ชั้น	ใช้เวลา	๒	ชั่วโมง			
น�้าตกขุนแจ	 เป็นน�้าตกที่สวยงาม	 มี	 ๖	 ชั้น	 บริเวณ
น�า้ตกมพีืน้ทีส่�าหรบัปิกนกิและกางเตน็ท์	ใช้เวลาเดนิ
ทางโดยรถยนต์จากที่ท�าการอุทยานฯ	๒	ชั่วโมง	ต่อ
จากนั้นเดินเท้าไปชมน�้าตก	๖	ชั้น	ใช้เวลา	๑	ชั่วโมง	
น�้าตกล�าเกลียว	เป็นน�้าตกขนาดกลาง	เหมาะแก่การ
ลงเล่นน�้า	เดินศึกษาธรรมชาติ
ดอยผาโง้ม	 เป็นทิวเขาตอนกลางของพื้นที่ทอดตัว
ยาวในแนวตะวันตก-ตะวันออก	โดยมีหน้าผาตัดโง้ม 
ลาดลงในทิศตะวันตก	 สภาพป่าเป็นป่าดิบเขาปน
ป่าเบญจพรรณและป่าสนเขา	 	 เหมาะแก่การเดิน
ป่าชมทิวทัศน์	 ดอยมด	 มีความหนาแน่นของป่าดิบ
ชื้น	 ระหว่างทางเดินขึ้นสู่ยอดดอยมดมีพืชขึ้นหลาย
ชนิด	 เช่น	 กล้วยไม้ดิน	 เฟิร์น	 มอส	 และพืชอื่น	 ๆ	
บริเวณโดยรอบร่มรื่นและชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา	 บน
ยอดดอยที่ระดับความสูง	 ๑,๗๐๐	 เมตร	 มีป่าไม้
อุดมสมบูรณ์	 สามารถเดินป่าได้โดยใช้เวลา	 ๒	 วัน	 
๑	คืน			
ดอยลังกา	มคีวามสงู	๒,๐๐๐	เมตร	สงูเป็นอนัดบั	๕	
ของประเทศไทย	ท�าให้มองเห็นทวิทศัน์อนังดงามของ
อทุยานแห่งชาตขินุแจ	มเีส้นทางเดนิป่าใช้เวลา	๔	วนั	
บนยอดดอยปกคลมุด้วยทุง่หญ้าและป่าสนเขา	สภาพ
ป่าโดยรอบเป็นป่าดบิเขาทีอุ่ดมสมบรูณ์	 ในช่วงเดอืน
กุมภาพันธ์-มีนาคม	 ต้นกุหลาบพันปีออกดอกบาน
สะพรัง่	 การเดนิป่าในอทุยานแห่งชาตขุินแจต้องมเีจ้า
หน้าที่น�าทางและต้องเตรียมอุปกรณ์ค้างแรมไปเอง	
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ดอยลังกาหลวง

เดือนพฤศจิกายน-มีนาคมเป็นช่วงที่เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยว	 ผู้สนใจเดินป่าและพักค้างแรมสอบถาม
ข้อมูลได้ที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ	ต�าบลแม่เจดีย์ใหม่	
อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	โทร.	๐	๕๓๑๖	
๓๓๖๔,	๐๘	๔๔๘๙	๒๑๗๓	กรงุเทพฯ	โทร.	๐	๒๕๖๒	
๐๗๖๐	www.dnp.go.th

วังมัจฉา	 (อ่างเก็บน�้าห้วยย่าค�ามา)	 ต้ังอยู่ท่ีหมู่ที่	 ๓	
ต�าบลแม่เจดีย์ใหม่	 วังมัจฉา	 เป็นเขตอภัยทาน	 จึง
มีปลาจ�านวนมากหลากหลายพันธุ์อาศัยอยู่รวมกัน	
และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน�้าจืดขนาดใหญ่	

อ�าเภอเชียงของ
ท่าเรือบั๊ค	 เดิมเป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทย-ลาว	

ริมฝั่งแม่น�้าโขงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
ห้วยทราย	แขวงบ่อแก้ว	 	สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 
สะพานมติรภาพไทย-ลาว	แห่งที	่๔	เป็นจดุผ่านแดน
ระหว่างไทย-ลาวแห่งใหม่	ห่างจากตัวเมืองเชียงของ
ประมาณ	 ๑๐	 กิโลเมตร	 นักท่องเที่ยวชาวไทย
สามารถข้ามไปฝั่งลาวได้		โดยมีรายละเอียดเอกสาร
ประกอบ	ดังนี้
๑.	เอกสารรูปถ่าย	๑	นิ้ว	๒	รูป	
๒.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	๑	ชุด	
๓.	ค่าธรรมเนียม	๓๐	บาท	ค่าผ่านด่านลาว	๙๐	บาท
หรือใช้พาสปอร์ต	(ไม่ต้องท�าวีซ่า)	
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ส�าหรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศต้องขอวซ่ีาจาก
สถานทตูหรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองของลาว	(ด่าน
เปิดท�าการทุกวัน		เวลา	๐๘.๐๐-๑๘.๐๐	น.)	
จากจุดนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยทางเรือไปถึง
หลวงพระบาง	 สปป.ลาว	 และกลับเข้าประเทศไทย
ที่จังหวัดหนองคายได้	สอบถามข้อมูลได้ที่ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองเชียงของ	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๙	 ๑๖๖๓,	 ๐	
๕๓๗๙	๑๓๓๒

บ้านหาดบ้าย	 ตั้งอยู ่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน-
เชียงของ	 ถนนเลียบริมแม่น�้าโขง	 เป็นหมู่บ้านของ
ชาวไทยล้ือ	 มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมา
ยาวนาน	 โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพ้ืนเมืองที่มีช่ือ
เสียง	 จากอ�าเภอเชียงของ	 นักท่องเที่ยวสามารถน่ัง
เรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้ายได้	 โดยไปขึ้นเรือที่ท่า
เรือบั๊ค	ใช้เวลาเดินทาง	๑	ชั่วโมง

อ�าเภอเวียงแก่น 
ดอยผาตั้ง	อยู่ห่างจากภูชี้ฟ้า	๒๕	กิโลเมตร	เป็นจุด
ชมทัศนียภาพไทย-ลาว	และชมทะเลหมอกได้ตลอด
ปีในเดอืนธนัวาคมถงึมกราคมชมดอกซากรุะและดอก
เสี้ยวบานสะพรั่ง	เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ	ม้ง	
และเย้า	ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช
เมืองหนาว	เช่น	บ๊วย	ท้อ	แอปเปิล	และชา	ดอยผาตั้ง
มจุีดชมวิวช่องผาบ่อง	เป็นช่องหนิขนาดใหญ่	สามารถ
มองเหน็แมน่�้าโขงทอดตวัคดเคีย้วในฝั่งลาว	หากเดนิ
เท้าต่อไปอกี	๑	กโิลเมตร	จะถงึจดุชมววิ	๑๐๓	สภาพ
เส้นทางบางช่วงสูงชัน	 บนดอยผาตั้งมีที่พัก	 สถานที่
กางเต็นท์	และร้านอาหาร	
การเดินทาง	 จากจังหวัดเชียงราย	 ใช ้เส ้นทาง
สายเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า	 ตาม
ทางหลวงหมายเลข	 ๑๒๓๓,	 ๑๑๗๓	 และ	 ๑๑๕๒	
ระยะทาง	 ๕๐	 กิโลเมตร	 เมื่อถึงบ้านต้าแล้วใช้
ทางหลวงหมายเลข๑๐๒๐	 (บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ)	

ระยะทาง	 ๔๕	 กิโลเมตรต่อจากบ้านท่าเจริญ	 ใช้
ทางหลวงหมายเลข	๑๑๕๕	(บ้านท่าเจรญิ-เวยีงแก่น-
ปางหัด)	ระยะทาง	๑๗	กิโลเมตร	และจากปางหัดไป
อกี	๑๕	กโิลเมตร	สอบถามข้อมลูได้ทีอ่งค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลปอ	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๒๖๕	
 
แก่งผาได	 เป็นจุดชมวิวที่เหมาะส�าหรับฤดูหนาว	
เกาะแก่งและแนวหาดทรายในล�าน�้าโขงปรากฏเป็น
บริเวณกว้างดูสวยงาม	 เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดน
ไทย-ลาว	 จุดนี้มีแม่น�้าโขงไหลเข้าสู ่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และกลับเข ้าสู ่
ประเทศไทยอีกครั้งที่อ�าเภอเชียงคาน	 จังหวัดเลย	
สอบถามข้อมูลได้ที่	 เทศบาลต�าบลม่วงยาย	 โทร.	๐	
๕๓๖๐	๘๐๐๐-๑,	๐	๕๓๖๐	๘๓๔๐

เทศกาลงานประเพณี
งานไหว้สาพญาเม็งราย	 หรืองานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช	 ก�าหนดจัดงานในวันที่	 ๒๖	 มกราคม	 ถึง	
๔	 กุมภาพันธ์เป็นงานกาชาด	 มีพิธีบวงสรวงพ่อขุน
เม็งรายมหาราช	 การออกร้าน	 นิทรรศการของส่วน
ราชการและเอกชน	การแสดงบนเวทีและงานรื่นเริง
ต่าง	 ๆ	 จัดโดยปกครองจังหวัดเชียงราย	 สอบถาม
ข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๑๗	๗๓๓๘

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย	ช่วงส่งท้ายปี
เก่าต้อนรบัปีใหม่	มกีารจดัสวนไม้ดอกเมอืงหนาว	การ
ประกวดไม้ดอกไม้ประดบั	และการประกวดกล้วยไม้
และสวนกล้วยไม้	จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย	 สอบถามข้อมูล	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๐	๑๗๕๘,																		
๐	๕๓๗๑	๗๔๐๐	ต่อ	๒๐๔

งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม	 ช่วงปลายเดือน
ธันวาคม	 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี	 มีการจัด
สวนไม้ดอกเมอืงหนาวเช่น	ดอกทวิลปิ	ดอกลลิี	่มกีาร
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ดอยผาตั้ง

ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ	 กิจกรรมการแสดงดนตรี
ในสวนทุกวันเสาร์	ช่วงระหว่างการจัดงาน	และการ
ประกวดนางสาวถ่ินไทยงาม	 จัดโดยเทศบาลนคร
เชียงราย	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๓๓๓

งานดอกเสี้ยวบานที่ภูชี้ฟ้า	 จัดในวันท่ี	 ๑๓-๑๕	
กุมภาพันธ์	 มีการแข่งขันกีฬาและการแสดงศิลป
วัฒนธรรมชาวดอย	ณ	บ้านร่มฟ้าไทย	อ�าเภอเทิง	จัด
โดยองค์การบรหิารส่วนต�าบลตับเต่า	สอบถามข้อมูล
โทร.	๐	๕๓๑๘	๙๑๑๑,	๐๘	๑๗๒๔	๐๐๕๒

งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน 
อ�าเภอเชียงแสน	จัดงานวันที่	๑๖-๑๘	เมษายน	ของ
ทุกปี	ในงานมีขบวนแห่	สรงน�้าพระเจ้าล้านทอง	การ
แข่งเรอื	และมหรสพพืน้เมอืง	จดัโดยอ�าเภอเชยีงแสน
สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๗๗	๗๑๑๐		

งานเทศกาลสบัปะรด ล้ินจี	่และของดเีมืองเชยีงราย 
จัดช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี	 มี
การประกวดธิดาล้ินจี่	 การจ�าหน่ายสับปะรดและ
ลิน้จ่ีพนัธ์ุด	ีการออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าต่าง	ๆ 	จดัโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	สอบถามข้อมูล	
โทร.	๐	๕๓๖๐	๑๗๕๘,	๐	๕๓๗๑	๗๔๐๐	ต่อ	๒๐๔

งานเทศกาลดอกบัวตองบาน	 จัดในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายน	มีการแสดงของชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง	ๆ	
ชมทุง่บัวตอง	น�า้ตก	และทะเลหมอก	ณ	บ้านหวัแม่ค�า	
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จัดโดยองค์การบริหารส่วนต�าบล
แม่สลองใน	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๗๓	๐๑๙๙		

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า	ดอยแม่สลอง	
จัดในวันที่	๒๘	ธันวาคม-ถึงวันที่	๒	มกราคม	ณ	ดอย
แม่สลอง	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	ชมการแสดงวัฒนธรรม
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ชนเผ่า	 การละเล่นชนเผ่า	 การจ�าหน่ายชา	 การน�า
เสนออาหารชนเผ่า	จดัโดยองค์การบรหิารส่วนต�าบล
แม่สลองนอก	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๑๒๙
  
งานจาวดอยสมัพนัธ์		มหศัจรรย์หุบเขาแห่งความรัก	
ก�าหนดจัดงานวันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ชมการแสดง
แสงสีเสียงอันยิ่งใหญ่ตระการตาจากพี่น้องชนเผ่าใน
ต�าบลแม่ยาว	และพี่น้องชนเผ่าต่าง	ๆ	และร่วมงาน
ขันโตกดินเนอร์แบบชาวดอย	 จัดโดยเทศบาลต�าบล
แม่ยาว	สอบถามข้อมลู	โทร.	๐	๕๓๗๓	๗๓๕๙	ต่อ	๑๖
  
งานเทศกาลส้มโอและของดีเวียงแก่น	 ก�าหนดจดั
งานเดือนกันยายน	 มีการประกวดส้มโอทุกสายพันธุ์	
การจ�าหน่ายส้มโอคุณภาพดี	 การประกวดธิดาส้มโอ	
และการออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าต่าง	ๆ 	จดัโดยวสิาหกจิ
ชมุชนส้มโอเวยีงแก่นเพือ่การส่งออก	 สอบถามข้อมลู
โทร.	๐๘	๗๑๘๔	๙๗๙๖,	๐	๕๓๖๐	๘๒๐๑	

ร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก 
อ�าเภอเมืองเชียงราย
กองหลวง	 ๔๒๓/๕	 ถนนบรรพปราการ	 ต�าบลเวียง	
โทร.	๐๘	๑๘๘๓	๓๐๔๔	(ผ้าทอ,	เครื่องเงินเก่า)
คุ้มเมืองมาง	 ๓๘๑/๔	 ถนนแม่กก	 โทร.	 ๐	 ๕๓๑๕	
๐๑๐๕,	 ๐๘	 ๑๘๘๔	 ๑๓๙๐	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๑๕		
๐๐๑๑	(ผลิตภัณฑ์เรซิน,	ไม้)
จารุวงศ์ขจร	 ๘๖๙/๘๔	 ถนนพิสิทสงวน	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๕	๒๐๖๔	(ผ้าไหม,	ผ้าฝ้าย,	สินค้าพื้นเมือง)	
จินไหมไทย	๑๘/๑๓	หมู่	๑๓	ถนนพหลโยธิน	โทร.	
๐	๕๓๗๑	๘๓๔๘	(ผ้าไหม)
ชาพ่อขนุหมืน่ลี ้ถนนพหลโยธนิ	(เยือ้งตลาดนิม่ซีเ่สง็)
โทร.	๐	๕๓๖๐	๐๕๖๕	(ผลิตภัณฑ์ชา)		
ดอยดินแดงพอทเทอร์รี่ บ้านดอยดินแดง	ต�าบลนาง
แลโทร.	๐	๕๓๗๐	๕๒๙๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๐	๖๑๒๘	
(เครื่องปั้นดินเผา)

ไทยไทรเบิลคราฟท์สแฟร์เทรด บจก.	๕๖/๒	หมู่	๓	
ต�าบลรมิกก	โทร.	๐๘	๗๐๗๔	๑๖๖๗	www.ttcrafts.
co.th,	www.akhahilltribe.org	 (หัตถกรรมผ้าทอ
ชาวไทยภูเขา)
ไม้มุงเงิน	 ๘๙๑	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	
๔๘๗๗	(เครื่องเงิน,	ผลิตภัณฑ์จากไม้)
รุ่งเชียงรายฝ้ายไทย	 (กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายส�าเร็จรูป
สตรีสันคอกช้าง)	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	๐๘	๘๒๕๘	
๕๓๔๙,	 ๐๘	 ๖๕๘๗	 ๕๒๗๙	 (ผ้าฝ้าย,	 ผ้าทอมือ,	
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป)
ลิลลี่หัตถกรรม	 ๘๖๙/๘๔	ถนนพิสิทสงวน	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๑	๒๑๓๙	(ผ้าไหม,	ผ้าฝ้าย,	สินค้าพื้นเมือง)
วนาฟาร์ม	๙	หมู่	๖	โทร./โทรสาร	๐	๕๓๗๗	๔๘๗๘,	
๐๘	๙๖๓๕	๗๒๓๓	(ผลิตภัณฑ์หนังนกกระจอกเทศ)
วาสนาฝ้ายล้านนา แอนด์ เจ้านางสตูดิโอ	๖๔๕/๗-
๘	ถนนอุตรกิจ	โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๑๑๑,	๐๘	๙๙๙๗	
๗๖๔๗,	 ๐๘	 ๔๑๗๓	๖๔๔๖	 (ผ้าพื้นเมือง,	 เสื้อผ้า
ส�าเร็จรูป)											
พลอยมณีวัฒน์ ๑๒๔	 หมู ่	 ๑๔	 ถนนเชียงใหม่-
เชียงราย	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	โทร.	๐	๕๓๖๗	๙๒๘๖,	
๐๘	๑๙๖๑	๔๔๑๙,		๐๘	๑๔๗๒	๑๑๓๑	(หัตถกรรม
เครื่องเงิน)
ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย	๒๓๗	หมู่	 ๕	หลัก	 ก	หมู่
ที่	๘๓๒	โทร.	๐	๕๓๑๗	๕๓๓๐	(เครื่องปั้น,	ผ้าไหม,	
ผ้าฝ้าย)
สุวิรุฬห์ชาไทย ถนนธนาลัย	 ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๑	๒๐๐๗,	๐๘	๖๙๒๒	๔๐๐๘	(ชาอูหลง)
หตัถกรรมชาวเขา ๖๒๐/๒๕	ถนนธนาลยั	(พพิธิภณัฑ์
ชาวเขา)	โทร.	๐	๕๓๗๔	๐๐๘๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	
๘๘๖๙	(ผลิตภัณฑ์จากชาวไทยภูเขา)
หัตถศิลป์ ไนท์บาซาร์	โทร.	๐๘	๙๗๕๕	๐๙๑๑,	๐๘	
๕๗๐๘	๓๓๙๙	(งานหัตถกรรม)
อัมพิกาแฝด ๘๔๗/๖	ถนนหนองบัว	โทร.	๐	๕๓๗๑	
๓๐๑๗	(ผ้าพื้นเมือง,	ผ้าไหม)
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อ�าเภอแม่จัน
บ้านทอมือ	 ๑๒๐/๑	หมู่	 ๑๒	 ต�าบลแม่ค�า	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๗	๙๐๕๕,	๐๘	๓๙๔๖	๑๑๖๙	(ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าฝ้าย)	
แกะสลักไม้บ้านถ�้าผาตอง บ้านถ�้าผาตอง	 ต�าบล
แม่ข้าวต้มท่าสุด	โทร.	๐	๕๓๗๘	๗๒๓๓	(ผลิตภัณฑ์
จากไม้)
ดอยค�า แม่จนั ถนนพหลโยธนิ	หมู	่๘๖๒	ต�าบลป่าซาง	
โทร.	๐	๕๓๙๕	๖๑๐๔,	๐	๕๓๙๕	๖๑๐๖	(ผลติภณัฑ์
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร)
ทับทิมทอง ๒๐๖	หมู่	 ๑๑	 ต�าบลแม่จัน	 (เยื้องค่าย
ตชด.๓๒๗)	 โทร.๐	 ๕๓๗๗	 ๑๖๘๗	 (ผ้าไหม,	 ผ้า
ฝ้าย,งานหัตถกรรม,	ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง)
บริษัทฉุยฟง	จ�ากัด	๙๗	หมู่	๘	ต�าบลป่าซาง	โทร.	๐	
๕๓๗๗	๑๕๖๓,	๐๙	๓๒๖๔	๑๔๐๕	(ชาฉุยฟง)
แม่จันไวน์เนอรี่	๒๓	หมู่	๙	บ้านป่าเมี่ยง	ต�าบลป่าตึง	
โทร.	๐	๕๓๙๑	๔๙๙๙	(ไวน์	ณ	ป่าเมี่ยง)		 		
เรืองศรี	๒๕	หมู่	๓	บ้านสันนา	ต�าบลแม่ค�า	โทร.	๐	
๕๓๖๖	๕๕๑๑,	๐๘	๖๖๕๔	๕๑๒๑	(ผ้าไหม,	ผ้าฝ้าย

อ�าเภอแม่สาย
กลุ่มร้านขวัญฤทัยจิวเวอร่ี 	 ๒๓๐/๒	 ต�าบลเวียง
พางค�า	 โทร.	 ๐	๕๓๗๓	๓๔๒๑	 (ผลิตภัณฑ์ไม้หยก
มงคลโอท็อป)
จนินาลักษณ์	๒๓๕	หมู	่๑	ปางห้า	ซอย	๑	ต�าบลเกาะ
ช้างโทร.	๐	๕๓๖๗	๕๓๙๕,	๐๘	๑๘๘๓	๙๐๖๒,	๐๘	
๑๘๘๕	๐๕๖๑	 โทรสาร	๐	๕๓๖๗	๕๓๖๖	www.
asiandesignconcepts.com	 (ผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษสาและวัสดุธรรมชาติ)
พรรษชลไหมไทย	๕๓/๑-๓	ถนนเหมืองแดง	ต�าบล
แม่สาย	โทร.	๐๘	๑๕๓๐	๒๙๕๖,	๐	๕๓๗๓	๑๗๓๕	
(ผ้าไหม)
มัณฑเลย์	๓๘๒	หมู่	๗	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลแม่สาย	
โทร.	๐	๕๓๗๓	๑๖๘๐	โทรสาร	๐	๕๓๖๔	๐๐๙๐	
(หยกและอัญมณี)

อ�าเภอแม่สรวย
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ หน้าวัดป่าแดด	 หมู่	 ๓	 บ้าน
ป่าแดด	ต�าบลป่าแดด	โทร.	๐	๕๓๗๐	๘๐๗๐	(ของ
เล่นจากไม้)

แก่งผาได
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เครื่องปั้นดินเผาบ้านดอยดินแดง

เชียงรายไวน์เนอรี่ ๑๖๐	หมู่	๗	ต�าบลศรีถ้อย	โทร.	
๐	๕๓๙๕	๐๖๙๓-๔,	๐	๕๓๙๕	๐๒๕๗	www.chi-
angraiwinery.com	(ไวน์ลาซองเต้)

อ�าเภอเวียงป่าเป้า
เตาลุงศรีเวียงกาหลง ๓๓๓	หมู่	 ๑	 ต�าบลบ้านโป่ง	
โทร./โทรสาร	๐	๕๓๗๘	๒๑๘๒,	๐๘	๙๔๓๕	๗๕๔๗	
(เครื่องเคลือบเวียงกาหลง,	งานไม้,	ของตกแต่งบ้าน)
เตาเวียงกาหลง	 ๖๗	หมู่	 ๑๓	 ต�าบลป่างิ้ว	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๘	๑๐๖๘,	๐	๕๓๗๐	๔๓๔๙	(เครื่องปั้นดินเผา
เวียงกาหลง,	เซรามิก)
เวียงกาหลงชาไทย	๕๔	หมู่	๑๕	ต�าบลเวียงกาหลง	
โทร.	๐	๕๓๗๘	๙๒๔๑	(ผลิตภัณฑ์ชา)

กิจกรรมที่น่าสนใจ   
ล่องแม่น�้ากก ท่าตอน-เชียงราย  
ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น�้ากก	 เหนือขึ้นไปจาก
อ�าเภอฝาง	 ๒๔	 กิโลเมตร	 จากเชียงใหม่มีรถประจ�า
ทางออกจากประตูช้างเผือกไปฝาง	 ใช้เวลาเดินทาง	
๔	ชั่วโมง	จากนั้นมีรถสองแถววิ่งประจ�าระหว่างฝาง
กับท่าตอน	ใช้เวลา	๓๐	นาที	และจากท่าตอนมีเรือ
หางยาวบริการถึงเชียงราย	 ออกจากท่าตอน	 เวลา	
๑๒.๓๐	น.	ถึงเชียงราย	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	และจาก
เชียงราย	เวลา	๑๐.๓๐	น.	ถึงท่าตอน	เวลา	๑๕.๓๐	
น.	ระยะทาง	๘๐	กิโลเมตร	ค่าโดยสารคนละ	๓๕๐	
บาท	 ถ้าหากต้องการเช่าเรือเหมาล�า	 ราคา	๒,๒๐๐	
บาท	นั่งได้	๘	คน	สอบถามข้อมูลได้ที่ชมรมเรือบ้าน
ท่าตอน	โทร.	๐	๕๓๐๕	๓๗๒๗		
นอกจากนี้ยังมีบริการล่องแพตามล�าน�้ากกจากท่า
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ตอนไปเชียงราย	ใช้เวลา	๒	วัน	๑	คืน	สอบถามข้อมูล
ได้ที่ร้านชาวแพ	(ทิพย์แทรเวล)	๒๑๑	หมู่ที่	๓	ต�าบล
ท่าตอน	 อ�าเภอแม่อาย	 จังหวัดเชียงใหม่	 โทร.	 ๐	
๕๓๔๕	๙๓๑๒,	๐๘	๑๙๘๑	๑๗๘๐	หรือที่	ท่าตอน
ทัวร์	โทร.	๐	๕๓๓๗	๓๑๔๓,	๐๘	๙๘๕๑	๗๐๗๒	ที่
ท่าตอนมรีสีอร์ทและเกสต์เฮาส์	๔-๕	แห่ง	หรอืจะพกั
ที่อ�าเภอฝางก็ได้		

จุดท่องเที่ยวทางน�้า	จากท่าตอน-เชียงราย	พระธาตุ
สบฝาง	 (อ�าเภอฝาง)	 อาข่าบ้านแม่สลัก	 (เขตแดน
เชียงใหม่-เชียงราย)	 บ้านใหม่	 (หมู่บ้านไทยใหญ่)	
บ้านเมอืงงาม	(หมูบ้่านกะเหรีย่ง)	บ้านผาใต้	(หมูบ้่าน
มูเซอ)	 บ้านจะคือ	 (หมู่บ้านมูเซอ)	 บ้านผามูบใหม	่
(หมู่บ้านมูเซอใหม่)	โป่งน�้าร้อนห้วยหมากเลี่ยม	บ้าน
กะเหรีย่งรวมมติร	(หมูบ้่านกะเหรีย่งมบีรกิารนัง่ช้าง)	

เรือท่องเที่ยว	 ติดต่อท่าเรือซีอาร์	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๕	
๐๐๐๙	หรือท่าตอนเชียงใหม่	โทร.	๐	๕๓๓๗	๓๒๒๔	

นัง่ช้างท่องเทีย่ว รอบหมูบ้่านกะเหรีย่งรวมมติร	๓๐	
นาท	ี๓๐๐	บาท/เชอืก	(นัง่ได้	๒	คน)	โทร.	๐๘	๗๑๗๖	
๒๐๙๐,	๐๘	๑๗๐๖	๙๐๖๖

ล่องเรอืดนิเนอร์แม่น�า้กก	สอบถามข้อมลูได้ที	่แม่กก
ราฟติ้ง	โทร.	๐๘	๖๑๘๖	๘๕๒๕,	๐๘	๘๒๕๘	๐๕๙๐

ด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย	มี	๓	จุด
๑. ด่านอ�าเภอเชียงแสน	 ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมือง
ต้นผึ้ง	แขวงบ่อแก้ว	สปป.ลาว	ห่างจากอ�าเภอเมือง
เชียงราย	๖๐	กิโลเมตร	ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือ	หน้าที่
ว่าการอ�าเภอเชยีงแสน	เป็นจดุเดนิทางท่องเทีย่วตาม
ล�าน�้าโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุ่ง	 สิบสองปันนาจีน
ตอนใต้	สอบถามข้อมลูได้ทีด่่านอ�าเภอเชยีงแสน	โทร.	
๐		๕๓๗๗		๗๑๑๘	

๒. ด่านอ�าเภอเชยีงของ	ฝ่ังตรงข้ามคอืด่านเมอืงห้วย
ทราย	แขวงบ่อแก้ว	 สปป.ลาว	ห่างจากอ�าเภอเมือง
เชียงราย	 ๑๑๔	 กิโลเมตร	 ตั้งอยู่ตรงบริเวณสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว	แห่งที่	๔	เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยว
เมอืงห้วยทราย	และเดนิทางตามล�าน�า้โขงโดยทางเรอื
ไปถึงหลวงพระบาง	 สปป.ลาว	 (เรือเร็วออกเดินทาง
ช่วงเช้า	เวลา	๐๙.๐๐-๐๙.๓๐	น.	นั่งได้	๗	คน	คนละ	
๑,๘๐๐	บาท	ใช้เวลา	๖	ชั่วโมง	เรือธรรมดาออกเดิน
ทางช่วงเช้า	เวลา	๑๐.๓๐	น.	คนละ	๑,๒๐๐	บาท	ใช้
เวลา	๒	วนั	๑	คนื	ไม่รวมค่าทีพ่กั)	สอบถามข้อมลูได้ที่	
ด่านอ�าเภอเชียงของ	โทร.	๐	๕๓๗๙	๑๓๓๒

๓. ด่านอ�าเภอแม่สาย	ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก	
เมียนมา	ห่างจากอ�าเภอเมืองเชียงราย	๖๐	กิโลเมตร
มสีนิค้าพืน้เมอืงและสนิค้าราคาถกู	เช่น	ตะกร้าเครือ่ง
ทองเหลือง	สบู่พม่า	สมุนไพร	สินค้าจากจีน	การข้าม
ไปท่าข้ีเหล็ก	 นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าได ้
ทกุวนั	เวลา	๐๖.๓๐-๑๘.๓๐	น.	โดยใช้บตัรประชาชน	
บตัรข้าราชการ	หรอืใบขบัขี	่ค่าบรกิารคนละ	๓๐	บาท	
ค่าผ่านแดนเข้าเมียนมา	คนละ	๑๐	บาท	สินค้าที่
ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย	ได้แก่	ซากสัตว์ป่า	บุหรี่	สุรา
ต่างประเทศ	ฯลฯ	สนิค้าทีซ่ือ้เพือ่การค้าต้องเสยีภาษี
น�าเข้าให้ถูกต้องด้วย	สอบถามด่านตรวจคนเข้าเมือง
แม่สาย	 โทร.	๐	๕๓๗๓	๑๐๐๘	และอ�าเภอแม่สาย	
โทร.	๐	๕๓๗๓	๓๒๓๓,	๐	๕๓๗๓	๑๓๙๖

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย หมู ่บ้านป่าก๊อ	 บน
ทางหลวงหมายเลข	๑๒๑๑	(เด่นห้า-ดงมะดะ)	ห่าง
จากตัวเมืองฯ	 ๖.๕	 กิโลเมตร	 ชมแปลงไม้ดอกไม้
ประดับ	 เช ่น	 ดอกปทุมมา	 กระเจียว	 กุหลาบ	
เบญจมาศ	แกลดโิอลสั	ลลิี	่ฯลฯ	พชืผกั	ได้แก่	กะหล�า่	
ถั่วแขก	 ถ่ัวลันเตา	 สวนสมุนไพร	 ภายในบริเวณ
เดียวกันยังมีหนองน�้าขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของ
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นกน�้านานาชนิด	โดยเฉพาะนกเป็ดน�้า	เปิดให้เข้าชม 
ทุกวัน	 เวลา	 ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐	 น.	 มีบ้านพัก/เต็นท	์
ร้านอาหาร		และจ�าหน่ายพชืผลทางการเกษตรทัง้สด
และแปรรูป	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๑๗	๐๑๐๐,																		
๐	๕๓๑๗	๐๑๐๒	โทรสาร	๐	๕๓๑๗	๐๑๐๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย หมู่
ที่	๓	บ้านดอยช้าง	อ�าเภอแม่สรวย	ตั้งขึ้นจากความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพืชสวน	 กรมวิชาการ
เกษตร	 กับโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน	 เมื่อ	
พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 สูงจากระดับทะเลปานกลาง	 ๑,๕๐๐	
เมตร	สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี	โดยมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย	๑๘-๑๙	องศาเซลเซียส	 เป็นพื้นที่ค้นคว้าและ
ทดลองปลูกพืชบนที่สูง	เช่น	แม็กคาเดเมีย	ชา	กาแฟ
อะราบกิา	ไม้ผล	พลบั	ท้อ	เกาลดั	พชืผกั	ไม้ดอกเมือง
หนาว	ทิวลิป	ฯลฯ
นอกจากนีย้งัมจุีดท่ีน่าสนใจอีกจดุหน่ึง	ได้แก่	สวนพรรณ
ไม้หอมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 มี

จดุชมววิทะเลหมอก	พระอาทติย์ขึน้-ตกสวยงามทาง
สถานไีด้จดับ้านพกั	ร้านอาหาร	ลานแค้มป้ิงไว้บรกิาร
นักท่องเที่ยว	สอบถามข้อมูล	โทร.	๐	๕๓๖๐	๕๙๓๔,	
๐	๕๓๖๐	๕๙๕๕	โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๕๙๓๕

ศนูย์ส่งเสรมิการเกษตรทีส่งูดอยผาหม่น อ�าเภอเทงิ	
เป็นศนูย์ส่งเสรมิการเพาะปลกูดอกไม้เมอืงหนาว	เช่น	
ดอกทิวลิป	ดอกลิลี่	ดอกซัลเวียสีแดง	ต้นคริสต์มาสสี
แดง	หลากสีหลายพนัธุ	์โดยเฉพาะในฤดหูนาวดอกไม้
จะออกดอกสวยงาม	ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น	มี
ลานกางเตน็ท์และบ้านพกันกัท่องเทีย่ว	๓	หลงั	ราคา	
๑,๐๐๐-๒,๐๐๐	บาท	ไม่มร้ีานอาหาร	สอบถามข้อมลู	
โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๕๕๕

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรท่ีสูงหัวแม่ค�า	 ต�าบลแม่สล
องใน	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีราย
ได้จากการปลกูไม้เมอืงหนาว	เช่น	ดอกลลิี	่ดอกแกลดิ
โอลัส	ดอกเยอร์บีรา	ดอกทิวลิป	มีบ้านพักและเต็นท์

สิงห์ปาร์ค
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ให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว	สอบถามข้อมลูได้ที	่ศนูย์ส่ง
เสรมิการเกษตรทีส่งูหัวแม่ค�า	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๑๐๑

สงิห์ปาร์ค เชยีงราย	หมูท่ี่	๑	ต�าบลแม่กรณ์	ถนนเด่น
ห้า-ดงมะดะ	ห่างจากวดัร่องขุน่	๖	กโิลเมตร	ชมพืน้ที่
เกษตรกรรม	ไร่ชาท่ามกลางทศันยีภาพอนังดงาม	แวะ
ชิมสตอว์เบอร์รี่สด	ๆ	และชาสูตรพิเศษนานาชนิดที่
เป็นสูตรเฉพาะจากไร่	มีรถบริการน�าเที่ยวชมภายใน
ไร่		ระยะเวลาเทีย่วชม	๕๐	นาท	ีรถออกทกุต้นชัว่โมง
ทกุวนั		เวลา	๐๙.๐๐-๑๖.๐๐	น.	สอบถามข้อมลู	โทร.	
๐	๕๓๑๗	๒๘๗๐,	๐๙	๑๕๗๖	๐๓๗๔

ศนูย์พฒันาพันธุพ์ชืจักรพนัธ์เพญ็ศริ	ิด้วยพระกรณุา
ธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้มูลนิธิชัย
พัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกันด�าเนินการจัด
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๒๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	เพื่อเป็น
ที่ระลึกในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปี	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าจกัรพนัธ์เพญ็ศริิ	เพือ่ปรบัปรงุและพฒันา
พนัธุพ์ชื	เพือ่ให้เกษตรกรได้มสีายพันธุท์ีด่ทีนทานต่อ
โรคและแมลงเพื่อให้ผลิตผลที่ดี	 เปิดให้เข้าชมแปลง
ผักทุกวัน	เวลา	๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	น.	ภายในศูนย์ฯ	ยัง
มนีทิรรศการการปลูกพนัธุพ์ชื	และห้องวดีทิศัน์	แสดง
ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ	และร้าน	“จันกะผัก”	
จ�าหน่ายพืชผักและอาหารที่ใช้พืชผักของศูนย์ฯ	เป็น
ส่วนประกอบ	 เปิดทุกวันเวลา	 ๐๗.๓๐-๒๑.๐๐	 น.	
โทร.	๐	๕๓๗๓	๓๗๓๔,	๐	๕๓๗๓	๓๒๒๒	

ไร่แม่จันวัลเลย์ บ้านป่าเมี่ยง	 ต�าบลป่าตึง	 อ�าเภอ
แม่จัน	 ล้อมรอบด้วยอ่างเก็บน�้าแม่เปิน	 เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร	ให้ความรูด้้านการท�าไร่องุน่และ
ชา	 การผลิตไวน์	 การผลิตชาอูหลง	 โดยมีวิทยากรที่
มีความรู้ความช�านาญในการน�าชมขั้นตอนการผลิต
เริ่มต้ังแต่วิธีการปลูกชา	 การปลูกองุ่น	 การแปรรูป

ภายในไร่	 รวมท้ังแนะน�าการชิมไวน์	 การชิมชาใน
บรรยากาศแบบจีน	 และมีที่พักบริการให้กับนัก
ท่องเที่ยว	 ไร่แม่จันวัลเลย์ได้รับรางวัลดีเด่น	 รางวัล
อตุสาหกรรมท่องเทีย่วไทย	ครัง้ที	่๗	ประจ�าปี	๒๕๕๑	
ประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร	 การเข้าเยี่ยมชม
ควรตดิต่อนดัหมายล่วงหน้า	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๔๔๐,	
๐	๒๒๓๖	๐๐๓๙	โทรสาร	๐	๕๓๙๑	๘๔๔๑		www.
maechanwinery.com	
การเดนิทาง จากตัวเมอืงเชยีงราย	ใช้เส้นทางเชยีงราย
-แม่จนั	ผ่านอ�าเภอแม่จัน	ระยะทาง	๑	กโิลเมตร	เลีย้ว
ซ้ายตามป้ายบอกทางไปดอยแม่สลอง	 ๓	 กิโลเมตร
ถึงโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา	 มีป้ายบอกทางให้เลี้ยว
ซ้ายเข้าไปอกี	๔.๘	กโิลเมตร	สภาพถนนค่อนข้างแคบ
และเป็นลูกรังจนถึงอ่างเก็บน�้าแม่เปิน	 ซึ่งเป็นจุดลง
เรือข้ามไปยังแม่จันวัลเลย์				
ไร่ชาเซ็น	 อุทยานสวนชาดอยสวรรค์	 อ�าเภอแม่จัน	
โทร.	๐๘	๑๒๐๕	๙๘๘๒,	๐	๒๕๒๖	๐๑๒๔	www.
centea.net	
ไร่ชาสุวิรุฬห์	อ�าเภอแม่ลาว	โทร.	๐	๕๓๗๑	๒๐๐๗	
www.suwirunteashop.com	
ไร่ชา ๑๐๑	ดอยแม่สลอง	โทร.	๐	๕๓๖๐	๗๕๐๐	
ไร่โชคจ�าเริญ ดอยแม่สลอง	โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๑๑๔	
ไร่ชาวงัพดุตาล	ดอยแม่สลอง	โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๐๙๔
ไร่ชาฉุยฟง	 ดอยแม่สลอง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๗	๑๕๖๓	
www.chouifongtea.com

สนามกอล์ฟ
แม่กกกอล์ฟ ค่ายเมง็รายมหาราช	ต�าบลเวียง	อ�าเภอ
เมือง	 ขนาด	๑๘	หลุม	 โทร.	๐	๕๓๗๕	๘๓๘๗,	๐	
๕๓๗๑	๑๒๐๐-๒	ต่อ	๗๑๗๕๔	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	
๑๒๐๒
วอเตอร์ฟอร์ด	วัลเลย์	๓๓๓	หมู่ที่	๕	ต�าบลป่าซาง	
อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง	 ห่างจากตัวเมือง	 ๓๕	 กิโลเมตร	
ขนาด	 ๑๘	 หลุม	 มีที่พักบริการ	 ๒๐	 ห้อง	 ราคา	
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๒,๑๕๐-๒,๔๐๐	บาท	โทร.	๐	๕๓๙๕	๓๔๔๐,	๐๙	
๑๒๒๔	๑๗๖๗	 โทรสาร	๐	๕๓๙๕	๓๔๔๗	www.
waterfordvalleygolfcourse.com
สันติบุรี คันทรีคลับ	๑๒	หมู่ที่	๓	ถนน	หัวดอย-สบ
เปาบ้านหัวดอย	อ�าเภอเวียงชัย	ห่างจากตัวเมือง	๘	
กิโลเมตร	ขนาด	๑๘	หลุม	โทร.	๐	๕๓๖๖	๒๘๒๑-๖	
โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๗๓๗๗	www.santiburi.com	
สนามกอล์ฟสนามบินเก่าเชียงราย	 ๑๖๒/๒	 หมู่ที่	
๑๓	ถนนสนามบินเก่า	ต�าบลรอบเวียง	อ�าเภอเมืองฯ	
โทร.	๐	๕๓๗๕	๗๐๑๐	โทรสาร.	๐	๕๓๗๕	๗๐๑๑	
สนามกอล์ฟแฮปปี้ ซิตี้	๒๒	หมู่	๑๐	ต�าบลเมืองชุม	
อ�าเภอเวียงชัย	โทร.	๐	๕๓๖๐	๒๖๓๗

นั่งรถราง/รถไฟฟ้า ชมเมือง
รถรางแอ่วเมืองเล่าขาน ๙ ต�านานนครเจียงฮาย 
อ�าเภอเมอืงฯ	ให้บรกิารทกุวนั	วนัละ	๒	รอบ	รอบเช้า	
เวลา	๐๙.๓๐	น.	และรอบบ่าย	เวลา	๑๓.๓๐	น.	โดย
ไม่เสียค่าบริการ	 รถรางจะออกเมื่อมีผู้โดยสารอย่าง
น้อย	๖	คน	มีจุดแวะชม	๙	จุด	แต่ละรอบ	 ใช้เวลา 
๒	ชั่วโมง	เริ่มต้นที่อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง	 
หลังอนุสาวรีย ์พ ่อขุนเม็งรายฯ	 ส้ินสุดที่สวนตุง 
และโคมฯ	สอบถามข้อมลูได้ท่ีศนูย์บรกิารนกัท่องเท่ียว 
เทศบาลนครเชียงราย	โทร.	๐	๕๓๖๐	๐๕๗๐

รถไฟฟ้าน�าเที่ยวเมืองโบราณเชียงแสน	 อ�าเภอ
เชยีงแสน	 ให้บรกิารทกุวนั	 เวลา	๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	น.	
เร่ิมต้นที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียวเชียงแสน	 (ตรง
ข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน)	 ไปตามเส้น
ก�าแพงเมืองเชียงแสน	 สิ้นสุดที่วัดเจดีย์หลวง	 ค่า
บ�ารุงรถไฟฟ้าคนละ	๒๐	บาท	หรือคันละ	๑๐๐	บาท																			
(๑	คัน	นั่งได้	๑๒	คน)	สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูล
การท่องเที่ยวเชียงแสน	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๗	 ๗๐๘๔

ถนนคนเดิน-ถนนคนม่วน
อ�าเภอเมืองฯ 
กาดเจียงฮายร�าลึก ทุกวันเสาร์ของเดือน	 บริเวณ
ถนนธนาลัย	 เริ่มต้นที่สี่แยกธนาคารออมสิน-สี่แยก
หนองสี่แจ่ง	(ส�านักงานยาสูบ)	เวลา	๑๖.๐๐-๒๔.๐๐	
น.	สอบถามข้อมูลได้ที่เทศบาลนครเชียงราย	โทร.	๐	
๕๓๗๑	๑๓๓๓
ถนนคนม่วนหรือ Sankhong Happy Street	ทุก
วันอาทิตย์ของเดือน	 บริเวณถนนสันโค้งน้อย	 (ช่วง
ซอย	๑-๑๐)	เวลา	๑๖.๐๐-๒๓.๐๐	น.	สอบถามข้อมลู
ได้ที่ชุมชนสันโค้งน้อย	โทร.	๐๘	๑๗๖๑	๒๓๒๕,		๐๘	
๕๘๖๙	๓๔๓๗

อ�าเภอแม่สาย 
ทุกวันเสาร์ที่	๒	และ	๔	ของเดือน	เริ่มต้นที่ถนนหน้า
ส�านักงานต�ารวจภูธรแม่สาย-พรมแดนด่านแม่สาย	
เวลา	๑๕.๐๐-๒๒.๐๐	น.	สอบถามข้อมูลได้ที่พัฒนา
ชุมชนอ�าเภอแม่สาย	โทร.	๐	๕๓๗๓	๓๓๘๓

อ�าเภอแม่จัน 
ทุกวันศุกร์	 เริ่มต้นที่หน้าที่ว่าการอ�าเภอแม่จัน-หน้า
โรงเรียนอนุบาลอ�าพร	 เวลา	 ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐	 น.	
สอบถามข้อมูลได้ที่ที่ว่าการอ�าเภอแม่จัน	 โทร.	 ๐	
๕๓๖๖	๐๐๓๐,	๐	๕๓๗๗	๒๒๒๒

อ�าเภอเวียงชัย 
กาดคนม่วน	 ข่วงวัฒนธรรมล้านนา	 สล่าเวียงชัย	
บรเิวณตลาดสดเทศบาลต�าบลเวียงชยั	เวลา	๑๖.๐๐-
๒๒.๐๐	น.	สอบถามข้อมลูได้ทีเ่ทศบาลต�าบลเวยีงชยั	
โทร.	๐	๕๓๗๖		๙๐๘๖

ตัวอย่างรายการน�าเที่ยว 
โปรแกรมที่ ๑ 
๐๗.๐๐	น.	 รับประทานอาหารเช้า
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๐๘.๐๐	น.	 สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
	 มหาราช
๐๘.๓๐	น.	 ออกเดินทางไปยังอ�าเภอเชียงแสน
๐๙.๓๐	น.	 ไหว้พระที่วัดพระธาตุผาเงาเดินทาง 
	 ไปสามเหลี่ยมทองค�า	 ล่องเรือชม 
	 ความงามของทัศนียภาพแม ่น�้ า 
	 โขงแม่น�้าสามสายของประเทศไทย	 
	 เมียนมาและลาว
๑๑.๓๐	น.	 เข ้าชมหอฝิ ่นอุทยานสามเหลี่ยม
	 ทองค�า	 ศึกษาความเป็นมาและต้น
	 ก�าเนิดของฝิ่น	
๑๒.๓๐	น.		 รับประทานกลางวันริมแม่น�้าโขง	
๑๓.๒๐	น.		 แวะซื้อของที่แม่สาย	 เลือกซื้อของ
	 ฝาก	ของที่ระลึกพื้นเมือง	 เช่น	ขนม	
	 เสื้อผ้ากระเป๋า	ฯลฯ
๑๕.๐๐	น.	 แวะเที่ยวชม	 โรงงานจินดาลักษณ์	
	 โรงงานผลติกระดาษสา	เป็นท้ังแหล่ง
 เรยีนรู้และการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม
 สามารถเลอืกซือ้ได้ทัง้ร่ม		โคมไฟ	วอล	
	 เปเปอร์	เป็นต้น						
๑๗.๐๐	น.	 กลับเข้าตัวเมือง	 รับประทานอาหาร
	 เย็นที่บริเวณหอนาฬิกา
โปรแกรมที่ ๒
๐๗.๐๐	น.	 รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐	น.	 เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านด�า	สถานที่
	 รวบรวมฝีมอืทางด้านจติรกรรม	ประติ
	 มากรรม	 ซึ่งอาจารย์ถวัลย์	 ดัชนี	 ได้
	 สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย	 ทั้ง
	 ทางด้านภาพเขียน	 และด้านประติ
	 มากรรม	
๐๙.๐๐	น.	 ออกเดินทางไปเที่ยวยังดอยแม่สลอง	 
	 เที่ยวชมไร่ชา	 เลือกซื้อของฝาก	ของ 
	 ที่ระลึก

๑๐.๑๕	น.	 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิต
	 มหาสันติคีรี	 สถาปัตยกรรมล้านนา 
	 ประยุกต์	สูงราว	๓๐	เมตร	จุดส�าคัญ
	 ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
๑๒.๐๐	น.	 รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐	น.	 ออกเดินทางไปสักการะพระธาตุ
	 ดอยตุง	สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ 
	 ชาวเชียงราย
๑๓.๔๕	น.		 เที่ยวชมพระต�าหนักดอยตุง	สถานที่
	 ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระ 
	 ศรีนครินทราบรมราชชนนี	 และหอ 
	 แห่งแรงบันดาลใจ	พร้อมทั้งเที่ยวชม 
	 สวนแม่ฟ้าหลวง	
๑๕.๐๐	น.	 หมูบ้่านท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์บ้านหล่อ
	 ชา	สัมผัสภูมิปัญญา	วิถีชีวิตชนเผ่า
๑๖.๓๐	น.	 เดินทางไปยังบ่อน�้าพุร้อนป่าตึง	สวน 
	 พักผ่อนหย่อนใจ	มห้ีองอาบน�า้แร่	ชาย	 
	 หญิง	 มีบ่อส�าหรับต้มไข่	 และอ่างแช่ 
	 เท้า	ส�าหรับนักท่องเที่ยว	
๑๘.๐๐	น.	 เดินทางกลับที่พัก	 	
 
*โปรแกรมนีเ้หมาะสมส�าหรบัการเดนิทางโดยรถยนต์
หรือรถตู้  และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสม

สิ่งอ�านวยความสะดวกในจังหวัดเชียงราย
สถานที่พัก 
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปล่ียนแปลงได้ โปรด
สอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก) 
อ�าเภอเมืองเชียงราย
กรีน การ์เด้นท์ อินน์ ๑๓๑	หมู่	๓	ต�าบลสันทราย	
โทร.	๐	๕๓๗๐	๐๓๐๕	โทรสาร	๐	๕๓๗๐	๐๕๐๐		
www.greengardeninn.com	 จ�านวน	 ๔๒	 ห้อง	
ราคา	๓๕๐-๑,๘๐๐	บาท
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กรีนปาร์ค รีสอร์ท ๑๘๑	หมู่	 ๑๑	 ต�าบลรอบเวียง	
โทร.	๐	๕๓๗๕	๕๑๙๕	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๕๑๙๖	
www.chiangraigreenpark.com	จ�านวน	๒๐	ห้อง	
ราคา	๕๙๐-๗๙๐	บาท
กาลครั้งหณึ่งโฮมสเตย์ ๑๓๐	 หมู่	 ๑๒	 ต�าบลป่า
อ้อดอนชัย	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๗	 ๓๙๐๑,	 ๐๘	 ๑๗๖๔	
๕๑๖๖,	๐๘	๙๘๕๒	๗๗๑๖	จ�านวน	๕	หลัง	ราคา	
๕๐๐-๑,๕๐๐	บาท
เกาะลอย ๒๖๘/๓	หมู่	๒๑	ต�าบลรอบเวียง	โทร.	๐	
๕๒๐๒	๐๕๐๐,	 ๐๘	๘๒๒๕	๑๗๘๒,	 ๐๘	๖๕๘๗	
๒๘๑๑	จ�านวน	๒๔	ห้อง	ราคา	๕๐๐	บาท
โกลเดนท์ไพน์ รีสอร์ท	 ๒๙๑	หมู่	 ๔	 ต�าบลนางแล	
โทร.	๐	๕๓๗๐	๖๒๗๐-๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๐	๖๒๘๐	
www.goldenpineresort.com	 จ�านวน	๘๐	ห้อง	
ราคา	๑,๗๕๐	บาท	
โกลเด้นท์แลนด์ ๑/๕-๖	หมู่	๑๓	ถนนสนามบินเก่า	
ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	๐	๕๓๗๑	๘๖๕๕,	๐	๕๓๗๑	
๗๔๗๗	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๘๖๕๖	จ�านวน	๗๙	ห้อง	
ราคา	๔๕๐-๑,๐๐๐	บาท
ขัวแคร่รีสอร์ท	 ๖๓๓	 หมู่	 ๑	 บ้านขัวแคร่	 ซอย	 ๕	
ถนนพหลโยธนิ	ต�าบลบ้านดู	่โทร.	๐๙	๔๖๐๘	๖๕๙๙,	
๐๘	๕๐๔๑	๘๔๘๖,	๐๘	๕๓๙๖	๔๗๑๖	จ�านวน	๑๐	
ห้อง	ราคา	๕๐๐-๙๐๐	บาท
ค�าธนา	๖๕๑/๘	สนามบินเก่า	(ชุมชนดอยเขาควาย)	
ต�าบลรอบเวียง	โทร.	๐	๕๓๗๑	๘๘๒๖-๒๙	โทรสาร	
๐	๕๓๗๑	๘๘๓๐	จ�านวน	๗๐	ห้อง	ราคา	๒,๒๐๐-
๓,๐๐๐	บาท
คงการ์เด้นวิว รีสอร์ท	๑๓๔/๑๒	หมู่	๓	ต�าบลรอบ
เวียง	โทร./โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๖๘๙๙,	๐๘	๒๗๖๒	
๘๙๔๑	 www.konggardenviewresort.com	
จ�านวน	๘๖	ห้อง	ราคา	๖๐๐-๑,๕๐๐	บาท
คอร์ดิเลีย	๗๓/๕	ถนนสันโค้งน้อย	ซอย	๙	โทร.	๐	
๕๓๗๑	๘๒๖๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๘๒๖๙	จ�านวน	
๓๓	ห้อง		ราคา	๖๐๐	บาท

ฉตัรเรสซเิดนซ์  ๕๖/๙	หมู	่๑๑	ต�าบลรอบเวยีง	โทร./
โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๗๒๓๑-๒	www.chatresidence.
com	จ�านวน	๔๒	ห้อง	ราคา	๕๕๐-๖๕๐	บาท	
ชานคเณศวร์	๒๔๘/๑๑	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลรอบ
เวียง	โทร.	๐	๕๓๗๑	๙๑๙๕	,๐	๕๓๗๑	๙๑๒๖,	๐๘	
๖๙๑๕	๔๓๘๓	จ�านวน	๑๒	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๖๐๐	
บาท
เชียงรายกรีนปาร์ค	 ๑๘๑	หมู่	 ๑๑	ต�าบลรอบเวียง	
โทร.	๐	๕๓๗๕	๕๑๙๕	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๕๑๙๖	
จ�านวน	๒๐	ห้อง	ราคา	๕๙๐-๗๙๐	บาท
เชียงราย แกรนด์รูม ๖๓	หมู่	 ๑๐	 ต�าบลสันทราย	
จ�านวน	๗๐	ห้อง	โทร.	๐	๕๓๗๐	๑๒๒๒,	๐	๕๓๗๐	
๐๑๑๑	 โทรสาร	๐	๕๓๗๐	๐๑๐๑	ราคา	๑,๒๐๐-
๑,๕๐๐	บาท
เชยีงรายปาร์ครสีอร์ท	๓๒๔	หมู	่๘	บ้านป่าอ้อ	ต�าบล
บ้านดู	่โทร.	๐	๕๓๑๕	๐๖๕๗-๘,	๐๘	๑๙๑๓	๔๖๒๖,	
๐๘	๖๓๑๗	๙๖๑๔	 	www.chiangraiparkresort.
com	จ�านวน	๓๑	ห้อง		ราคา	๔๐๐-๕๐๐	บาท
เชียงรายวิลล่า ๓๑๗/๑๖๒	ซอย	๘/๒	หมู่	๑๓	หมู่
สินธานี	 ๓	 ต�าบลท่าสาย	 โทร.	๐๘	๑๙๒๗	๐๗๘๖	
www.chiangraivilla.com	จ�านวน	๑	หลงัใหญ่	ราคา	
๔,๐๐๐-๕,๐๐๐	บาท	
โชเต้โฮม แกลลอรี่ 	๑๒๓	หมู่	๑๘	ซอยสันป่าหนาด	
ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	๐	๕๓๗๕	๕๑๑๑,	๐	๕๓๗๕	
๕๑๑๔	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๒๘๐๖	จ�านวน	๑๖	ห้อง	
ราคา	๕๐๐-๖๐๐	บาท
ซี แอนด์ ซี บ้านดู่	๒๕๒	หมู่	๔	ต�าบลบ้านดู่	 โทร.	
๐	๕๓๗๗	๖๕๓๒-๓,	๐๘	๕๖๕๒	๗๖๖๔	 โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๗	๖๕๓๔	 จ�านวน	 ๔๗	 ห้อง	 ราคา	 ๙๕๐-
๑,๒๐๐	บาท
ดิอิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย	 ๔๘๒	
หมู่	 ๔	 ถนนแม่กก	 ต�าบลริมกก	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๕	
๐๘๓๐-๔	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๗๕	 ๐๘๒๒	www.im-
perialriverhouse.com	 จ�านวน	 ๓๖	 ห้อง	 ราคา	
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๒,๕๐๐-๓,๕๐๐	บาท	
ดิอินฟินิตี้สูท	๑๘๑/๑๙	หมู่	๑๓	ซอย	๓	ถนนราช
บ�ารุง	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร	 ๐	 ๕๓๗๕	 ๕๑๑๕,	 ๐	
๕๓๗๕	๕๒๑๕	โทรสาร.	๐	๕๓๗๕	๕๒๒๑	จ�านวน	
๕๘	ห้อง	ราคา	๖๕๐-๙๕๐	บาท
ดทีาวน์อนิน์ ๑๗๕/๑	ต�าบลรอบเวยีง		โทร.	๐	๕๓๗๔			
๘๘๓๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๘๘๓๔	จ�านวน	๖๐	ห้อง	
ราคา	๓๕๐-๔๕๐	บาท
ดีทาวน์อินน์ ๒	 ๒๑๖/๑๙	 ต�าบลรอบเวียง	 (ติดกับ
ธันยาอินน์)	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	 ๘๙๖๖,	 ๐๘	 ๙๖๓๕	
๓๘๒๐	จ�านวน	๕๒	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๔๕๐	บาท
ดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท ๑๑๒๙	 ถนนไกรสรสิทธิ	์
โทร.	๐	๕๓๗๑	๕๗๗๗-๙,	๐	๕๓๖๐	๗๙๙๙	โทรสาร	
๐	๕๓๗๑	๕๘๐๑	กรุงเทพฯ	โทร.	๐	๒๖๓๖	๓๓๓๓	
www.dusit.com	จ�านวน	๒๖๙	ห้อง	ราคา	๓,๑๐๐
–๑๙,๐๐๐	บาท
เดอฮัก	 ๑๙๖/๔	 หมู่	 ๑๖	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๑	๑๗๘๙,	๐๙	๓๑๓๕	๕๖๐๐	www.dehugho-
tel.com	จ�านวน	๖๐	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-๑,๔๙๐	บาท
เดอะคอร์เนอร์ ๓๗๐/๘	หมู่	๑๕	ถนนสันโค้งหลวง	
โทร.	๐	๕๓๖๐	๑๖๕๖,	๐๙	๑๐๑๘	๙๓๙๓	www.
crcorner.com	 จ�านวน	 ๔๗	 ห้อง	 ราคา	 ๕๕๐-
๑,๒๐๐	บาท
เดอะนอร์ท	 ๖๑๒/๑๐๐	 ตลาดศิริกรณ์	 ต�าบลเวียง	
โทร.	๐	๕๓๗๑	๙๘๗๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๐๑๕๖	
www.thenorth.co.th	 จ�านวน	 ๑๕	 ห้อง	 ราคา	
๔๙๐-๖๕๐	บาท	
เดอะเลเจนด์เชียงราย	๑๒๔/๑๕	หมู่	๒๑	ถนนเกาะ
ลอย	ต�าบลรอบเวียง	โทร.	๐	๕๓๙๑	๐๔๐๐โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๑	 ๙๖๕๐	www.thelegend-chiangrai.
com	จ�านวน	๗๘	ห้อง	ราคา	๓,๙๐๐-๘,๐๐๐	บาท
เดอะมันตรินี	๒๙๒/๑๓	หมู่	๑๓	ถนนพหลโยธินใหม่	
ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	๐	๕๓๖๐	๑๕๕๕-๙	 โทรสาร	
๐	 ๕๓๖๐	 ๑๕๖๐	www.mantrini.com	 จ�านวน	

๖๒	ห้อง	ราคา	๑,๙๕๐-๒,๔๐๐	บาท
เดอะรูม	 ๒๐๑/๑๘	หมู่	 ๑๒	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร./
โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๐๔๔๔	www.theroomresident.
com	จ�านวน	๒๘	ห้อง	ราคา	๓๙๐-๔๕๐	บาท
เดอะวิลลี่ ๓๓๓/๓	หมู่	๒๑	ชุมชนเกาะลอย	ต�าบล
รอบเวียง	โทร.	๐	๔๓๑๗	๕๑๗๖	โทรสาร	๐	๔๓๑๗	
๕๑๗๘		จ�านวน	๖๐	ห้อง		ราคา	๗๙๐	บาท
ไดมอนปาร์คอินน์รีสอร์ท ๗๔/๖	 หมู่	 ๑๘	 ต�าบล														
รอบเวยีง	โทร.	๐	๕๓๗๕	๔๙๖๐-๒	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	
๔๙๖๓	จ�านวน	๗๘	ห้อง	ราคา	๑,๑๐๐–๑,๕๐๐	บาท
ไดมอนปาร์คอินน์โฮเทล	 ๙๐๓/๑	 ถนนพหลโยธิน	
โทร.	๐	๕๓๗๕	๒๗๘๙-๙๐	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๒๙๘๐	
จ�านวน	๕๗	ห้อง	ราคา	๖๕๐-๗๕๐	บาท
ตองทอเฮ้าส์	 ๑๒๙	 หมู่	 ๙	 ต�าบลแม่กรณ์	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๒	๖๒๐๐,	 ๐๘	๙๔๕๕	๗๒๔๘,	 ๐๘	๓๕๘๑	
๙๖๙๙	จ�านวน	๔	หลัง	ราคา	๕๐๐-๑,๔๐๐	บาท
ทานตะวันรีสอร์ท ๑๒๑/๓	 หมู่	 ๓	 ถนนพหลโยธิน	
โทร.	 ๐	๕๓๗๘	๗๒๔๕,	 ๐๘	๐๕๙๖	๖๔๖๖,	 ๐๘	
๙๗๘๙	๗๙๒๓	 โทรสาร	๐	๕๓๗๘	๗๒๔๕	www.
resorttantawan.com	 จ�านวน	 ๓๖	 ห้อง	 ราคา	
๕๐๐-๑,๒๐๐	บาท
ทีคการ์เดน สปารีสอร์ท	๑๕๕	หมู่	๑๙	ต�าบลบ้านดู่
ถนนสนามบนินานาชาต	ิ(ห่างจากสนามบนิ	๕๐	เมตร)	
โทร.	๐	๕๓๗๙	๓๓๓๓,	๐	๕๓๗๐	๓๗๘๑-๕	โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๙	๓๖๔๓	www.teakgardenhotel.com	
จ�านวน	๗๒	ห้อง	ราคา	๒,๕๐๐-๕,๐๐๐	บาท
ธนภัทร์	๔๗๓/๓๔-๓๗	หมู่	๒	ถนนสิงหไคล	ต�าบล
เวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	๒๔๙๒	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๗๔	
๔๙๐๕	จ�านวน	๒๕	ห้อง	ราคา	๔๕๐-๕๕๐	บาท
ธันยาอินน์ ๘๙๗	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลเวียง	โทร.	๐	
๕๓๗๔	๔๙๖๖-๗	โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๔๙๖๗	จ�านวน	
๑๕๘	ห้อง	ราคา	๔๐๐-๕๐๐	บาท	
ธิมาอินน์ ๒๑/๒๖	หมู่	 ๑๖	 ถนนราชโยธา	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๕	๙๑๓๗	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๙๑๓๘		จ�านวน	
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๒๕	ห้อง	ราคา	๔๐๐-๖๐๐	บาท		
นนทรีย์รีสอร์ท	๙๑	หมู่	๑๓	ต�าบลนางแล	โทร.	๐	
๕๓๗๗	 ๖๔๗๗,	 ๐๘	 ๘๒๖๙	 ๖๔๐๐	 โทรสาร.	 ๐	
๕๓๗๗	๖๔๗๔	www.nontreeresort.com	จ�านวน	
๔๕	ห้อง	ราคา	๒๕๐-๓๕๐	บาท
นทันลนิ ๑๑๓/๓	บ้านใหม่	ซอย	๑๓	ต�าบลรมิกก	โทร.	
๐	๕๒๐๒	๑๒๕๓,	๐๘	๑๖๗๓	๐๗๖๕,	๐๘	๑๔๒๘	
๙๘๘๓	จ�านวน	๒๑	ห้อง	ราคา	๕๕๐	บาท		
นาคนครา ๖๖๑	ถนนอตุรกจิ	โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๗๐๐-
๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๑๔๘๓	จ�านวน	๗๐	ห้อง	ราคา	
๙๐๐-๑,๕๐๐	บาท	
นาคาฮิลล์รีสอร์ท	๒๓๔	หมู่	๘	ต�าบลบ้านดู่	โทร.	๐	
๕๓๑๕	๐๗๓๓		www.nagahill.com	จ�านวน	๑๐	
หลัง	ราคา	๘๐๐-๑,๘๐๐	บาท
นางแลเมาเท่นวิว รีสอร์ท ๑๒๒	หมู่	๑๐	บ้านพลู
ทองต�าบลนางแล	โทร.	๐	๕๓๖๐	๒๖๑๑	โทรสาร	๐	
๕๓๖๐	๒๖๑๘	จ�านวน	๖๔	ห้อง	ราคา	๗๕๐	บาท
นางแลโฮม	๑๗๗	หมู่	๓	บ้านนางแล	ถนนพหลโยธิน
ต�าบลนางแล	 โทร.	๐	๕๓๗๗	๖๓๙๐,	๐๘	๖๙๑๔	
๙๔๖๐,	๐๘	๙๗๕๘	๕๕๖๔	จ�านวน	๑๖	ห้อง	ราคา	
๔๕๐-๖๐๐	บาท
น�า้ทองรสีอร์ท	๑๒๑/๕๘๘	หมู	่๓	ต�าบลบ้านดู	่โทร.๐	
๕๓๗๖	๗๕๐๐-๒	โทรสาร	๐	๕๓๗๖	๗๕๐๕	www.
namthonghotel.com	 จ�านวน	 ๕๕	 ห้อง	 ราคา	
๖๐๐-๑,๕๐๐	บาท
น�้าเพียงฟ้า บูติค รีสอร์ท	๒๐๓	หมู่	๘	ต�าบลบ้านดู่	
โทร.	๐	๕๓๗๐	๒๑๒๒,	๐๘	๖๙๑๑	๕๖๔๕	จ�านวน๖	
หลัง		ราคา	๕๕๐-๑,๒๐๐	บาท
น�้าชงการ์เด้นท์โฮมสเตย์	๔๗๗	หมู่	๗	บ้านนางแล
ในโทร.	๐	๕๓๗๐	๖๓๔๓,	๐๘	๙๖๓๓	๖๒๘๖,	๐๘	
๑๖๐๓	๙๐๐๓,	๐๘	๑๖๐๓	๙๐๐๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๐	
๖๓๔๔	จ�านวน	๖	ห้อง	ราคา	๖๐๐-๘๐๐	บาท
ไนซ์อินน์ทาวน์	 ๘๒๖/๑๔-๑๕	 ถนนซูเปอร์ไฮเวย	์
โทร.	๐	๕๓๖๐	๐๒๒๕	จ�านวน	๖	ห้อง	ราคา	๘๐๐-

๒,๕๐๐	บาท
บ้านคุณจุ๋ม ๓๖	 หมู่	 ๑	 ต�าบลแม่กรณ์	 (ตรงข้าม
สิงห์ปาร์ค)	 โทร.	 ๐๙	๓๒๖๐	๑๐๓๓,	 ๐๘	๗๑๒๗		
๖๔๔๐จ�านวน	๔	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-๑,๒๐๐	บาท	
บ้านณัฐวดีรีสอร ์ทแอนด์เรสเตอรองท์	 ๒๘๙	
หมู่	 ๒	 ถนนหาดเชียงราย	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร./
โทรสาร	 ๐	 ๕๓๗๕	 ๘๕๔๑,	 ๐	 ๕๓๗๕	 ๘๕๔๕	
www.ฺbaannattawadee.com	 จ�านวน	 ๑๘	 ห้อง	
ราคา	๙๐๐-๑,๗๐๐	บาท
บ้านปู่ เรสซิเด้นท์ ๔๒๙/๑๑	 หมู่	 ๙	 ถนนสนาม
กีฬาต�าบลรอบเวียง	 โทร.	 ๐	๕๓๗๑	๗๑๙๐	 ราคา	
๔๐๐	บาท
บ้านภาสิทธิ์ ๑๐๔	 หมู่	 ๕	 บ้านป่าไร่	 ต�าบลบ้านดู	่
โทร.	๐	๕๓๑๕	๐๖๔๖,	๐๘	๕๑๐๖	๖๖๒๖	จ�านวน
๙	หลัง	ราคา	๕๐๐-๖๕๐	บาท	มีลานกางเต้นท์	แต่
ต้องน�าเต็นท์ไปเองบ้านมาลัย	๓๒/๒	หมู่	 ๑๘	ซอย
สันป่าหนาด	 ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๕	 ๔๔๙๙,	
๐๘	๑๒๘๙	๒๗๖๙	จ�านวน	๑๗	ห้อง	ราคา	๖๐๐-
๑,๐๐๐	บาท
บ้านรับอรุณ	 ๖๕	 ถนนง�าเมือง	 ต�าบลเวียง	 โทร.	
๐๕๓๗๑	๑๘๒๗,	 ๐	 ๕๓๗๑	๑๒๓๔,	 ๐๘	๙๖๓๕	
๗๑๖๗	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๑๘๒๗	www.baanruba-
roon.net	จ�านวน	๘	ห้อง	ราคา	๖๕๐–๒,๐๐๐	บาท
บ้านล้านนา	๓๙๕	หมู	่๒	ต�าบลรมิกก	โทร.	๐	๕๓๑๖	
๖๕๕๕-๕๖,	๐๘	๕๘๖๖	๖๑๖๕	โทรสาร	๐	๕๓๑๖	
๖๕๕๕	จ�านวน	๔๐	ห้อง	ราคา	๔๐๐-๑,๒๐๐	บาท
บ้านลมหนาว ๕๐	 หมู่	 ๑๓	 ราษฎร์บ�ารุง	 ซอย	 ๑	
ต�าบลรอบเวียง	โทร.	๐	๕๓๖๐	๑๑๒๘,	๐๙	๑๒๒๕	
๗๓๕๗	 จ�านวน	 ๑๒	 ห้อง	 ราคา	 ๙๕๐-๑,๒๕๐	
บาท		
บ้านวราบด	ี๕๙/๑	หมู	่๑๘	ถนนสนัป่าหนาด	ต�าบล
เวยีง	โทร.	๐	๕๓๗๕	๔๔๘๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๙๒๙๓	
จ�านวน	๑๔	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๗๐๐	บาท	
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บ้านวิเรียม รีสอร์ท ๖๗/๑	 หมู่	 ๑	 ต�าบลสันทราย	
โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๕๖๓,	๐๘	๑๖๘๑	๓๗๙๓	จ�านวน	
๒๐	ห้อง	ราคา	๔๐๐-๖๐๐	บาท
บ้านสยาม	๑๑๑/๓๖	หมู่	๑๙	ถนนสันติ	ต�าบลรอบ
เวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๐	 ๐๐๙๒	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๖๐	
๐๐๙๓	www.baansiamhotel.com	 จ�านวน	๕๙	
ห้อง	ราคา	๗๐๐-๑,๕๐๐	บาท		
บ้านสวนนางแลรสีอร์ท ๒๙๘	หมู	่๕	ถนนพหลโยธนิ	
กม.ที่	๘๕๑	ต�าบลท่าสุด	 โทร.	๐๘	๑๙๖๑	๑๓๐๖	
โทรสาร.	 ๐	 ๕๓๗๗	 ๒๔๙๑	 www.baansuan-
nanglae.com	จ�านวน	๑๑	ห้อง	ราคา	๖๐๐	บาท	
มีลานกางเต็นท์
บ้านสุนทรีย์รีสอร์ท ๔๗/๖	หมู่	๑๒	ชุมชนหนองบัว	
ซอยประสานมิตร	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร./โทรสาร	 ๐	
๕๓๖๐	๑๔๘๔	 จ�านวน	 ๑๕	 ห้อง	 ราคา	 ๑,๕๐๐-
๒,๓๐๐	บาท	
บ้านอิงดอยรสีอร์ท	๖๐๓	หมู	่๑๔	ถนนดอยเขาควาย
โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๘๔๔-๖	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๕๘๘๓	
จ�านวน	๓๓	หลัง	ราคา	๖๐๐-๒,๐๐๐	บาท
บ้านเคียงดาว	 ๓๘๙	 หมู่บ้านภูปลายฟ้า	 ต�าบลแม่
กรณ์โทร.	๐	๕๓๗๒	๖๐๑๑,	๐๘	๑๘๓๑	๘๘๖๔,	๐๘	
๗๘๑๔	๓๘๘๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๒	๖๐๑๑	จ�านวน	
๑๕	ห้อง	ราคา	๔,๕๐๐	บาท
บีทู เชียงราย	 ๓๙๓/๘๓-๔๐	 ถนนบรรพปราการ	
ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	๗๕๑๕-๗	 โทรสาร	 ๐	
๕๓๗๑	๗๕๑๗	www.b2hotel.com	 จ�านวน	๘๙	
ห้องราคา	๕๕๐-๑,๒๐๐	บาท		
บีทู ไนท์บาซาร์	๓๐	หมู่	 ๑๗	ซอยร่วมใจ	ถนนสัน
คอกช้าง	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๕	๕๐๙๑-
๓	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๗๕	 ๕๐๙๔	 จ�านวน	 ๔๕	 ห้อง	
ราคา๔๐๐-๙๐๐	บาท	
บุรรีสอร์ท	 ๒๔๔	 หมู่	 ๑๓	 ต�าบลบ้านดู่	 โทร.	 ๐๘	
๒๑๙๒	 ๔๕๑๘	 จ�านวน	 ๘	 ห้อง	 ราคา	 ๒,๐๐๐-
๒,๑๐๐	บาท

ประเสริฐเพลส	๖๐/๑	หมู่	๒	ต�าบลริมกก	 โทร.	๐	
๕๓๗๕	๐๑๑๒	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๐๒๑๑	จ�านวน	
๒๒	ห้อง	ราคา	๖๙๐	บาท
ปลายเนนิรสีอร์ท	๑๕๑/๒	หมู	่๑๓	บ้านหวัฝาย	ต�าบล
บ้านดู่	โทร.	๐๘	๙๗๔๙	๙๕๓๕	จ�านวน	๖	ห้อง	ราคา	
๑,๔๐๐-๑,๘๐๐	บาท
แป้นเกล็ดวิลล่า	 ๔๘๑	หมู่	 ๒๔	 ถนนดอยเขาควาย	
ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๕๕๒,	๐	๕๓๗๑	
๘๒๘๘	โทรสาร.	๐	๕๓๗๕	๖๗๗๑	จ�านวน	๓๒	ห้อง	
ราคา	๕๐๐–๖๐๐	บาท	
โป่งพระบาทรีสอร์ท	๒๑๑	หมู่	๓	ต�าบลบ้านดู่	โทร.
๐	๕๓๙๑	๘๖๔๐	โทรสาร		๐	๕๓๗๔	๓๒๕๒	จ�านวน	
๑๕	หลัง	ราคา	๕๐๐-๑,๘๐๐	บาท
ปาร์คอินน์	๘๓๙	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลเวียง	โทร.	๐	
๕๓๗๑	๗๗๗๗	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๓๓๗๐	จ�านวน	
๑๔๕	ห้องราคา	๗๕๐	บาท
ปาล์มการ์เด้นท์	 ๓๗๕/๑	 หมู่	 ๑๙	 ต�าบลรอบเวียง	
โทร.	๐	๕๓๗๔	๒๒๕๒-๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๓๒๕๒	
จ�านวน	๓๐	ห้อง	ราคา	๗๐๐	บาท
บ่อทองรีสอร์ท	 ๔๕๓	หมู่	 ๕	 ต�าบลท่าสุด	 โทร.	 ๐	
๙๓๔๕๒	 ๕๐๒๒	 จ�านวน	 ๑๗	 ห้อง	 ราคา	 ๖๐๐-
๘๐๐	บาท
พริมาดาเพลส	 ๔๕๒	 หมู่	 ๑๓	 ถนนซุเปอร์ไฮเวย	์
โทร.	๐	๕๓๗๕	๔๙๗๕-๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๔๙๗๙	
จ�านวน	๒๕	ห้อง		ราคา	๓๕๐-๘๐๐	บาท
พายแอปเป้ิล	๑๘	หมู่	๒	ต�าบลนางแล	โทร.	๐	๕๓๑๗	
๖๑๔๘,	๐๙	๔๗๐๗	๔๗๗๙	โทรสาร	๐	๕๓๑๗	๖๑๔๘	
www.pineapple-hotel.com	 จ�านวน	 ๓๒ห้อง	
ราคา	๕๐๐	บาท
พิมานอินน์	๖๕๒/๑	หมู่	๒๔	ต�าบลรอบเวียง	โทร.	๐	
๕๓๗๕	๖๗๓๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๖๗๕๓	จ�านวน	
๑๖๖	ห้อง	www.pimanninn.com	 ราคา	 ๕๐๐-
๑,๒๐๐	บาท
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พิมานเพลส ๙๑/๑	หมู่ที่	๒๑	ต�าบลรอบเวียง	โทร.	
๐	๕๓๗๑	๑๙๐๐,	๐๙	๑๐๗๔	๑๕๕๕	ราคา	๓๕๐-
๕๐๐	บาท
พลอย-พลูเรสซิเด้นซ์ ๑๖๑/๕	หมู่	๙	ถนนเม็งราย
อนุสรณ์	ฯ	ซอย	๖	ต�าบลรอบเวียง	โทร.	๐	๕๓๖๐	
๐๔๕๖	โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๐๔๕๕	จ�านวน	๒๓	ห้อง	
ราคา	๔๐๐-๕๐๐	บาท
เพชรสยามพาเลส ๑๒๔	หมู่	๑๗	ซอยรวมใจ	ถนน
สันคอกช้าง	โทร.	๐	๕๓๗๕	๔๐๕๗-๖๐	โทรสาร	
๐	๕๓๗๕	๔๐๖๐	จ�านวน	๗๐	ห้อง	ราคา	๓๕๐	บาท
โพธิว์ดลรสีอร์ทแอนด์สปา	๑๘๓	หมู่	๓	ต�าบลริมกก
โทร.	๐	๕๓๗๑	๘๖๐๐	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๘๗๐๐	
จ�านวน	๑๕๔	ห้อง	ราคา	๒,๐๐๐-๓,๐๐๐	บาท
ภูฟ้าวารี	๘๘๘	หมู่	๑	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลท่าสุด	
โทร.	๐	๕๓๙๑	๒๓๓๓,	๐๘	๕๗๒๔	๘๘๔๔		โทรสาร	
๐	๕๓๙๑	๒๔๔๔	www.phufawaree.com	จ�านวน	
๗๐	ห้อง	ราคา	๑,๘๐๐-๓,๘๐๐	บาท
ภูเวียงกลาง	๒๒๒	หมู่	๑๒	 	ต�าบลนางแล	 โทร.	๐	
๕๓๗๐	๕๗๒๙,	 ๐๘	๔๗๔๐	๑๗๒๗,	 ๐๘	๖๑๑๘	
๘๔๖๖	www.phuwiangklang.webiz.coth	จ�านวน	
๔	หลัง	ราคา	๓๕๐-๔,๕๐๐	บาท
ภูแลอินน์รีสอร์ท ๒๓๘	หมู่	๔	ต�าบลบ้านดู่	โทร.	๐	
๕๓๑๕	๑๖๓๕,	๐๘	๑๘๘๒	๘๖๘๔	โทรสาร		๐	๕๓๑๕	
๑๖๓๖	 จ�านวน	๒๙	 ห้อง	 ราคา	 ๔๕๐-๖๐๐	บาท		
ม่อนฟ้าใส รีสอร์ท ๑๑๔	หมู่	๘	ต�าบลบ้านดู่	โทร.	๐	
๕๓๗๗	๖๑๒๘-๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๗	๖๓๒๘	จ�านวน	
๑๙	ห้อง	www.mohnfahsai.com	ราคา	๑,๐๐๐–
๑,๘๐๐	บาท		
ม่อนผ่อตะวันแค้มป์ไซต์ บ้านบัวแดง	๓๕๖	หมู่	๑๕	
ต�าบลแม่ข้าวต้ม	โทร.	๐๘	๙๗๕๙	๓๒๒๒,	๐๘	๙๘๕๒	
๘๙๙๕-๖	หลัง	ราคา	๑,๕๐๐-๒,๕๐๐	บาท/หลัง	มี
ลานกางเต็นท์และเต็นท์บริการให้เช่า	
ม่อนแมน รีสอร์ท	๑๕๑	หมู่	๑๓	บ้านหัวฝาย	ต�าบล
บ้านดู่	โทร.	๐๘	๙๗๕๕	๐๙๑๑,	๐๘	๕๗๐๘	๓๓๙๙	

โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๘๙๙๙	www.monmaen.com	
จ�านวน	๑๐	ห้อง	ราคา	๑,๘๕๐-๓,๙๕๐	บาท	
มลิเลอร์ อาร์ต เกสเฮ้าส์ (บ้านกระจกเงา)	๑๙๙/๑-
๓	หมู่	๒๑	ถนนสิงหไคล	ต�าบลเวียง	โทร.	๐	๕๓๗๑	
๖๒๘๖	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๗๖๑๖	จ�านวน	๑๐	ห้อง	
www.themirrorfoundation.org	 ราคา	 ๒๐๐-
๔๕๐	บาท	
มูนแอนด์ซัน	 ๖๓๒	 ถนนสิงหไคล	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	
๙๒๗๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๔๙๐๖	จ�านวน	๒๘	ห้อง
ราคา	๕๐๐-๘๐๐	บาท		
มอร์นิ่ง ดิว ลอด์จ ๘๕	ถนนบรรพปราการ	โทร.	๐	
๕๓๗๑	๙๒๓๑,	๐๘	๕๑๕๔	๙๕๖๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๑
๙๒๓๒	www.morningdewlodge.com	 จ�านวน	
๓๐	ห้อง	ราคา	๗๐๐	บาท
รสา บูติค	๗๘๙/๗	ถนนพหลโยธิน	โทร.	๐	๕๓๗๑	
๗๔๕๔-๕	 โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๗๔๕๖	 จ�านวน	๓๐	
ห้อง	ราคา	๑,๓๐๐-๓,๕๐๐	บาท
รงัสนีิรสีอร์ท	๔๒	หมู	่๑๘	บ้านโป่งพระบาท	(ทางไป 
น�้าตกโป่งพระบาท)	 ต�าบลบ้านดู่	 โทร.	 ๐๘	๗๖๖๐	
๘๗๘๕,	๐๘	๑๘๘๕	๔๒๔๑	www.rangsineeresort.
com	จ�านวน	๒๒	ห้อง	๘	หลงั	ราคา	๕๐๐-๕,๐๐๐	บาท
ราชภัฏอินน์ ๘๐	หมู่	๙	ต�าบลบ้านดู่	ถนนพหลโยธิน	
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย	โทร.	๐	๕๓๗๗	๖๐๑๐	
โทรสาร	๐	๕๓๗๗	๖๒๗๒	จ�านวน	๒๐	ห้อง	ราคา	
๕๐๐	บาท	
ริมกกรีสอร์ท	๖	หมู่	๔	ถนนแม่กก	โทร.	๐	๕๓๗๑	
๖๔๔๕-๖๐	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๕๘๕๙	กรงุเทพฯ	โทร.	
๐	๒๒๗๘	๑๑๕๔	www.rimkokresort.com	จ�านวน	
๒๕๖	ห้อง	ราคา	๑,๓๐๐-๔,๐๐๐	บาท
ริมกกริเวอร์วิว รีสอร์ท ๑๐๙	หมู่	๔	บ้านโป่งนาค�า	
ต�าบลดอยฮาง	โทร.	๐๘	๐๑๒๘	๖๓๖๙	บ้าน	๓	หลัง	
จ�านวน	๕	ห้อง	ราคา	๑,๒๐๐	บาท/ห้อง	 (๒,๔๐๐	
บาท/หลัง)	มีลานกางเต็นท์และเต็นท์บริการให้เช่า
เรดโรสโฮเตล (อะมิวโรสโฮเตล) ๖๐	หมู่	๑๔	ถนน
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ประชาสนัต	ิโทร.	๐	๕๓๗๕	๖๘๘๘,	๐	๕๓๗๑	๓๖๓๖	
โทรสาร	 ๐	 ๕๓๗๑	๓๖๓๖	www.redrosehotel.
infoจ�านวน	๕๐	ห้อง		ราคา	๓๕๐-๓,๕๐๐	บาท
เรือนทิพย์	๕๕๕	ถนนราษฏร์บ�ารุง	(ตรงข้ามทางเข้า
ฐานบินเชียงราย)	โทร.	๐	๕๓๗๑	๙๔๔๔-๙	โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๑	 ๙๖๖๖	 จ�านวน	 ๗๗	 ห้อง	 ราคา	 ๔๕๐	
-๑,๒๐๐	บาท	
อารียาอินน์ ๑/๙	 หมู่	 ๑๔	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	
๐	๕๓๗๑	๙๘๓๓-๕,	๐๘	๖๘๓๓	๔๕๔๕	 โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๑	๙๘๓๖	 จ�านวน	 ๕๓	 ห้อง	 ราคา	 ๙๐๐-
๑,๕๐๐	บาท	
โรงแรมเชียงราย ๕๑๙	ถนนสุขสถิต	 โทร./โทรสาร	
๐๕๓๗๑	 ๑๒๖๖	 จ�านวน	 ๗๑	 ห้อง	 ราคา	 ๕๘๐-
๖๕๐	บาท
ลักษวรรณรีสอร์ทแอนด์สปา	 	๔๙๙	หมู่	๔	ต�าบล
ริมกก	โทร.	๐	๕๓๗๕	๐๘๕๕,	๐๘	๙๗๐๐	๒๕๑๑	
โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๐๘๕๗	www.luckswanresort.
com	จ�านวน	๓๖	ห้อง	ราคา	๑,๒๐๐-๑,๘๐๐	บาท
ลาลูน่า โฮเทลแอนด์รีสอร์ท	 ๑๖๐	 ถนนสนามบิน	
ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	๐	๕๓๗๕	๖๔๔๒-๓	 โทรสาร	
๐	๕๓๗๕	๖๕๕๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๖๕๕๘		www.
lalunaresortchiangrai.com	จ�านวน	๗๙	ห้อง	ราคา	
๑,๔๐๐-๓,๕๐๐	บาท		
เลอพัทธา	๖๑๐	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลเวียง	โทร.	๐	
๕๓๖๐	๐๖๘๐	โทรสาร		๐	๕๓๖๐	๐๖๘๓	www.
lepattachiangrai.com	 จ�านวน	 ๔๐	 ห้อง	 ราคา	
๒,๐๐๐-๒,๘๐๐บาท
เลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท	 ๒๒๑/๒	 หมู่	 ๒๐	
ถนนแควหวาย	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๐	
๓๓๓๓	โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๓๓๓๐	กรุงเทพฯ	โทร.	๐	
๒๖๓๙	๖๕๒๒-๕	www.lemeridienchiangrai.com	
จ�านวน	๑๕๙	ห้อง		ราคา	๓,๘๐๐-๒๐,๐๐๐	บาท
ลาวีอองโรส ๙๒/๙	ถนนราชโยธา	โทร.	๐	๕๓๖๐๑	
๓๓๑-๒	โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๐๔๗๐	จ�านวน	๒๘	ห้อง		

ราคา	๑,๐๐๐-๖,๕๐๐	บาท		
วนาฟาร์ม	๙	หมู่	๖	ถนนเชียงราย-เทิง	บ้านหัวดอย	
ต�าบลท่าสาย	 โทร.	๐๘	๙๖๓๕	๗๒๓๓,	๐	๕๓๗๗	
๔๘๗๘	www.wanafarm.com	บ้านพักจ�านวน	๗	
หลัง	ราคา	๒๗๐-๕๕๐	บาท
วนาเวศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓	 หมู่	 ๑	
ต�าบลท่าสุด	 โทร.	๐	๕๓๙๑	๗๘๙๘-๙	 โทรสาร	๐	
๕๓๙๑	๗๐๒๗	จ�านวน	๙๗	ห้อง	ราคา	๕๐๐	บาท
วอเตอร์ฟอร์ด ๓๓๓	หมู่	 ๕	 ต�าบลป่าซาง	 โทร.	 ๐			
๕๓๙๕	๓๔๔๐	จ�านวน	๒๐	ห้อง	ราคา	๒,๖๐๐	บาท	
วังค�า	 ๘๖๙/๙๐	 ถนนเปมะวิภาต	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	
๑๘๑๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๒๙๗๓	กรุงเทพฯ	โทร.	
๐	๒๒๕๒	๗๗๖๐	www.wangcome.com	จ�านวน	
๑๙๐	ห้อง	ราคา	๑,๘๐๐-๓,๐๐๐	บาท
วาย เอ็ม ซี เอ ๗๐	หมู่	 ๑	ถนนพหลโยธิน	ต�าบล
ริมกก	โทร.	๐	๕๓๗๐	๒๗๖๓-๔	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	
๔๓๓๖	 จ�านวน	๕๐	 ห้อง	 ราคา	 ๔๐๐-๔๕๐	บาท	
หรือ	๙๐	บาท/คน
วิลาชา	๓๙๙/๑	หมู่	๔	ต�าบลแม่กก	โทร.	๐	๕๓๖๐	
๑๔๙๑	โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๑๔๙๒	www.wilacha.
com	จ�านวน	๓๒	ห้อง	ราคา	๙๐๐-๑,๒๐๐	บาท
เวียงอินทร์	 ๘๙๓	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	
๑๕๓๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๑๘๗๗	กรุงเทพฯ	โทร.	
๐	 ๒๕๑๓	 ๙๘๐๔-๕,	 ๐	 ๒๕๑๓	 ๒๙๒๖	 www.
wianginn.com	จ�านวน	๒๕๗	ห้อง	ราคา	๒,๐๐๐-
๒,๘๐๐	บาท
วนาศรมรีสอร์ท	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ๓๓๓	
ต�าบลท่าสุด	 โทร.	๐	๕๓๖๐	๓๖๐๐-๒	 โทรสาร	๐	
๕๓๖๐	๓๖๐๓	 จ�านวน	 ๖๐	 ห้อง	 ราคา	 ๑,๘๐๐-
๒,๘๐๐	บาท
สตาร์ไบรท์ ๘๖๙/๑๑๖	ถนนเปมะวิภาต	ต�าบลเวียง	
โทร.	๐	๕๓๗๕	๒๙๖๐-๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๒๙๖๔	
จ�านวน	๑๕	ห้อง	ราคา	๓๐๐-๑,๐๐๐	บาท
สบันงา	(บ้านนานาชาติสบันงา	เชียงราย)	๒๒๖/๕๐	
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หมู่	 ๑๕	 ถนนสันโค้งน้อย	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	๒๒๙๐	
จ�านวน	๒๐	ห้อง	ราคา	๓๕๐	บาท
สบายอินน์รสีอร์ท	๑๓๖/๓	ถนนสนามบนิ	ต�าบลรอบ
เวียง		โทร.	๐	๕๓๗๕	๖๖๐๐-๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	
๖๒๔๗	จ�านวน	๕๕	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๔๕๐	บาท	
สิริชัยแมนชั่น แอนด์ กาแลรีสอร์ท ๑๕๙	 หมู่	 ๓	
ต�าบลนางแล	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๐	 ๒๗๖๕,	 ๐	 ๕๓๗๐	
๓๐๐๔	จ�านวน	๔๐	ห้อง		ราคา	๓๐๐-๕๐๐	บาท
สุขนิรันดร์	 ๔๒๔/๑	 ถนนบรรพปราการ	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๑	๑๐๕๕,	๐	๕๓๗๑	๑๘๐๑,	๐	๕๓๗๑	๒๐๓๖	
โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๓๗๐๑	จ�านวน	๑๐๕	ห้อง	ราคา	
๕๐๐-๖๐๐	บาท	
แสนภู	 ๓๙๐	 ถนนบรรพปราการ	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	
๗๓๐๐-๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๗๓๐๙	จ�านวน	๑๐๐	
ห้อง	ราคา	๖๐๐	บาท
สีสันน�้ากรณ์รีสอร์ท ๒๐๐	 หมู่	 ๖	 ต�าบลแม่กรณ์	
โทร.	๐	๕๓๗๒	๖๕๓๘,	๐๘	๑๔๕๓	๘๘๘๕	จ�านวน	
๘	หลัง	ห้องพัก	๖	ห้อง	ราคาหลังละ	๒,๕๐๐	บาท	
ห้องละ	๙๐๐	บาท	
ห้วยกุ่มรีสอร์ท	 ๒๖๘	หมู่	 ๙	 ต�าบลห้วยชมภู	 โทร.	
๐	๕๓๑๖	๓๔๓๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๒๕๒๐		www.
huaikhum.com	จ�านวน	๒๗	ห้อง	ราคา	๒,๐๐๐-
๓,๗๐๐	บาท		
อมรอินทร์รีสอร์ท	 ถนนสนามบิน	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๕	
๖๐๔๑-๓	 โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๒๑๓๕	 จ�านวน	๕๗	
ห้อง	ราคา	๓๕๐-๔๕๐	บาท
อยู่ดีเพลส	 ๔๕๓/๑	 หมู่	 ๙	 ถนนเชียงราย-เวียงชัย	
ต�าบลรอบเวียง	โทร.	๐	๕๓๗๑	๔๑๑๕,	๐๘	๑๘๘๑	
๖๒๓๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๒๖๓๐	จ�านวน	๒๐	ห้อง	
ราคา	๔๐๐-๕๐๐	บาท
อยู่สุขวิลล่า	 ๙๕๒/๑๓	 ถนนร่วมจิตถวาย	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๑	๑๙๑๓,	๐	๕๓๗๑	๑๙๔๖	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	
๒๓๗๖	จ�านวน	๕๔	ห้อง	ราคา	๓๐๐–๖๐๐	บาท
อาร์ต-แอนน์ ๕	หมู่	๑๔	ถนนสันโค้งหลวง	(เยื้องกับ

วดัเชยีงยนื)	โทร.	๐	๕๓๗๑	๕๖๐๕	โทรสาร.	๐	๕๓๗๑	
๗๘๐๖	จ�านวน	๓๑	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๔๐๐	บาท	
อินค�า	 ๑๗๖/๒	 ถนนราษฏร์บ�ารุง	 ต�าบลรอบเวียง	
โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๘๕๐-๗๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๗๘๕๕	
จ�านวน	๑๐๓	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-๑,๕๐๐	บาท
ออร์คดิ ฮทั ๑๑๔/๓	ท่ารถขนส่ง	ไนท์บาร์ซาร์	โทร.	๐	
๕๓๗๑	๒๔๖๐,	๐	๕๓๗๑	๒๔๖๑	จ�านวน	๑๕	ห้อง	
ราคา	๓๐๐-๕๐๐	บาท
อัมรินทร์รีสอร์ท	 ๑๗๙/๑	 หมู่	 ๒๐	 ถนนเกาะทอง	
ต�าบลรอบเวียง	 (ห่างภัตตาคารยูนาน	 ๑๐๐	 หมู่)	
โทร.	๐	๕๓๗๔	๘๗๘๕-๖	โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๘๗๙๖	
www.amarinresortchiangrai.com	 จ�านวน	 ๒๐	
ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-๑,๒๐๐	บาท
อาข่าริเวอร์เฮ้าส์	๔๘๕	หมู่	๒๑	ถนนกลางเวียง	โทร.
๐	๕๓๗๑	๕๐๘๔	www.akhahotel.com	จ�านวน	
๑๙	ห้อง	ราคา	๒๐๐-๘๐๐	บาท
อิงดอยรีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ 	๖๐๓		หมู่	๒๔	
ถนนดอยเขาควาย	โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๘๔๔	โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๑	๕๘๘๓	 จ�านวน	 ๓๔	 ห้อง	 ราคา	 ๖๐๐-
๘๐๐	บาท
อนิฟินติีส้ทู	๓๗๐/๘	หมู	่๑๓	บ้านสนัป่าก่อนอก	ซอย	
๓	ถนนราษฎร์บ�ารงุ	โทร.	๐	๕๓๗๕	๕๑๑๕,	๐	๕๓๗๕	
๕๒๑๕	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๕๒๒๑	จ�านวน	๕๘	ห้อง	
ราคา	๖๕๐-๙๕๐	บาท
เอสตาร์ภแูลวลัเลย์ ๖๐/๑๔	หมู	่๒	ต�าบลท่าสดุ	โทร.	
๐	๕๒๐๒	๙๙๒๔	โทรสาร	๐	๕๒๐๒	๙๙๒๕	จ�านวน	
๘๖	ห้อง	ราคา	๒,๒๐๐-๕,๕๐๐	บาท
เอ็ม เรสซิเดนซ์	๑๘๑/๑๘	หมู่	๑๓	ต�าบลรอบเวียง	
โทร.	๐	๕๓๑๑	๑๑๑๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๑๑๑๖	
จ�านวน	๖๘	ห้อง	ราคา	๗๙๐-๑,๕๐๐	บาท
เอส ที เค รีสอร์ท	๒๗	หมู่	๑	ต�าบลท่าสุด	โทร.	๐	
๕๓๙๑	๒๐๘๐	โทรสาร	๐	๕๓๙๑	๒๐๘๑	จ�านวน	
๔๐	ห้อง	ราคา	๔๕๐-๕๐๐	บาท													
เอส บี แมนชั่น ๒๒๕	หมู่	๔	ถนนริมกก	สี่แยกบ้าน
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ใหม่	ต�าบลริมกก	โทร.	๐	๕๓๗๑	๙๔๒๒-๕	โทรสาร.	
๐	๕๓๗๑	๙๔๒๖	จ�านวน	๑๒๔	ห้อง	ราคา	๔๐๐-
๖๐๐	บาท
เอส แอนด์ เอ็ม เรสซิเดเนซ์ ๕๓/๓๕	หมู่	๒๒	ต�าบล
รอบเวียง	โทร.	๐	๕๓๗๔	๒๙๘๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๔	
๒๙๘๙	จ�านวน	๓๘	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๗๕๐	บาท
เอช แอนด์ บี เรสซิเด้นท์ ๖๙/๖	 หมู่	 ๑๒	 ต�าบล
รอบเวียง	โทร.	๐	๕๓๗๔	๒๙๔๗	จ�านวน	๔๘	ห้อง	
ราคา	๔๐๐	บาท
ไอแอมเชียงรายรีสอร์ท	๒๔๑	หมู่	๘	บ้านป่าข่า-ป่า
ตึง	ต�าบลสันทราย	โทร.	๐	๕๓๑๕	๑๒๗๐	โทรสาร	
๐	๕๓๑๕	๑๒๗๑	จ�านวน	๓๓	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-
๑,๖๐๐	บาท
เฮือนภาสิทธิ์ ๒๕๘/๑๖-๑๗	 หมู่	 ๑๙	 ต�าบลรอบ
เวียง	โทร.	๐๘	๑๗๒๔	๓๕๒๗,	๐๘	๙๖๓๒	๔๒๓๖	
จ�านวน๑๕	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๑,๒๐๐	บาท

อ�าเภอเวียงชัย
ปิระมิด รีสอร์ท	 	&	แคมป์ปิ้ง	๒๕๐	หมู่	 ๖	ต�าบล
เวยีงชยั	โทร.	๐๘	๙๙๕๓	๓๑๖๙,	๐๘	๑๒๘๙	๙๒๐๗	
จ�านวน	๑๐	หลัง	ราคา	๓๐๐-๕๐๐	บาท	มีลานกาง
เต็นท์และเต็นท์บริการให้เช่า	
สันติโครีสอร์ท	 ๑๓๕	 หมู่	 ๕	 ต�าบลเวียงชัย	 โทร.	 
๐	๕๓๖๐	๓๒๐๐	โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๓๒๒๙	จ�านวน	
๒๐	ห้อง	ราคา	๑,๔๐๐	บาท
 
อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง
วอเตอร์ฟอร์ดวลัเลย์	๓๓๓	หมู	่๕	ต�าบลป่าซาง	โทร.	
๐	๕๓๙๕	๓๔๔๐	จ�านวน	๒๐	ห้อง	ราคา	๒,๖๐๐	บาท	

อ�าเภอแม่ลาว
จินดารีสอร์ท	๑๘๙	หมู่	๗	ต�าบลป่าก่อด�า	 โทร.	๐	
๕๓๖๖	๖๓๗๕,	 ๐๘	๔๙๔๙	๒๒๙๖,	 ๐๘	๑๙๖๑	
๘๗๑๕	จ�านวน	๒๒	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๕๐๐	บาท

บ้านดนิดรีสีอร์ท	๑๒๙	หมู่	๑๑	ถนนพหลโยธนิ	ต�าบล
จอมหมอกแก้ว	โทร.	๐	๕๓๖๖	๖๖๖๙,	๐๘	๓๑๕๖	
๕๕๓๐	www.baandindeeresort.com	 จ�านวน		
๑๙	ห้อง	ราคา	๑,๒๐๐-๑,๕๐๐	บาท
ภูชมดาว	 ๓๔๖	 ต�าบลโปร่งแพร่	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๐	
๗๔๐๐,	 ๐๘	 ๙๙๖๘	 ๔๙๒๘	 www.phuchom-
daoresortandspa.com	 จ�านวน	 ๔	 หลัง	 	 ราคา	
๔,๘๐๐-๗,๒๐๐	บาท

อ�าเภอแม่จัน
ขุนเขาม่านฟ้ารีสอร์ท	๑๙๖	หมู่	๒	ต�าบลสันทราย	
โทร.	๐	๕๓๖๕	๓๔๕๖,	๐	๕๓๖๕	๓๔๔๗,	๐๘	๑๙๑๑	
๑๖๙๕	www.kunkaomanfah.com	 จ�านวน	๒๘	
ห้อง	ราคา	๕๐๐	บาท
คาทิลิยา เมาเท่นท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ๓๘๘/๑	
หมู่	๔	ต�าบลป่าซาง	โทร.	๐	๕๓๖๐	๓๐๐๐	โทรสาร	
๐	๕๓๖๐	๓๐๐๑	 กรุงเทพฯ	๐	๒๖๐๑	๕๑๐๐-๑	
www.katiliya.com	จ�านวน	๕๖	ห้อง	ราคา	๔,๐๐๐	
-๒๘,๑๐๐	บาท
เคียงดาวรีสอร์ท ๒๒๙	หมู่	๒	บ้านจอมจันทร์	ต�าบล
สันทราย	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๕๐๐,	๐๘	๑๘๐๘	๑๐๙๙	
โทรสาร	๐	๕๓๙๑	๘๑๘๑	www.kingdaoresort.
comบ้าน	๖	หลัง	จ�านวน	๑๒	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-
๑,๕๐๐	บาท
จอมจันทร์รีสอร์ท	๑๙๖	หมู่	๒	ต�าบลสันทราย	โทร.	
๐	๕๓๖๕	๓๔๔๗,	๐	๕๓๖๕	๓๔๕๖	จ�านวน	๒๘	ห้อง	
ราคา	๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท
ช้าง การ์เด้นท์ รีสอร์ท	๖๙	หมู่	๖	บ้านหนองแว่น	
ต�าบลแม่จัน	 โทร.	 ๐๘	๐๑๒๗	๐๕๒๖,	 ๐	 ๕๓๖๖	
๐๓๖๗	www.chang-garden.com	จ�านวน	๙	หลัง	
ราคา	๑,๖๐๐-๒,๐๐๐	บาท
ชาลิสารีสอร์ท	 ๑๙๙	 หมู่	 ๔	 ต�าบลป่าซาง	 โทร.																				
๐	๕๓๑๘	๐๖๔๑-๒,	๐๘	๘๒๖๘	๖๓๑๐,	๐๘	๑๕๓๐	
๕๗๙๐	จ�านวน	๑๖	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๕๐๐	บาท

เชียงราย 61

3-78 Content Chiang Rai Thai 19012560 M32.indd   61 3/14/18   3:13 PM



เชียงราย62

ณัฏฐิพล รีสอร์ท	๑๐๙	หมู่	๑๒	ต�าบลป่าตึง	โทร.	๐	
๕๓๑๘	๐๐๙๖,	๐	๕๓๑๘	๐๐๓๕,	๐	๕๓๑๘	๐๐๖๕,
๐๘	 ๑๙๕๐	 ๔๗๕๑	 โทรสาร.	 ๐	 ๕๓๑๘	 ๐๐๙๕	
www.nattiponresort.com	จ�านวน	๒๖	หลงั	ราคา	
๕๐๐-๕,๐๐๐	บาท
ดอยห่มฟ้ารีสอร์ท	๒๓	หมู่	 ๙	บ้านป่าเมี่ยง	 ต�าบล																				
ป่าตึง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๙๑	๘๔๔๐	 โทรสาร	 ๐	๕๓๙๑	
๘๔๔๑	กรุงเทพฯ	โทร.	๐	๒๒๓๖	๐๐๓๙	โทรสาร	
๐	 ๒๒๓๖	๘๖๕๑	www.chiangraivalleyresort.
com	จ�านวน	๒๒	ห้อง	ราคา	๖,๕๐๐-๑๕,๐๐๐	บาท
ตูบบนดอยรีสอร์ท	๙๔	หมู่	๑๕	บ้านป่าเมี้ยง	ต�าบล
ป่าซาง	โทร.	๐๘	๑๙๑๙	๑๙๕๖	www.toobbondoi.
com	จ�านวน	๑๗	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท
ทิพย์รีสอร์ท	๗๕	หมู่	๑	บ้านร้อง	ต�าบลแม่จัน	โทร.	
๐	๕๓๖๖	๐๑๒๓	โทรสาร	๐	๕๓๖๖	๐๕๖๓	จ�านวน	
๒๔	ห้อง	เกสต์เฮ้าส์	๑๙	ห้อง	ราคา	๓๐๐–๔๐๐	บาท
ธารทิพย์วิลล่ารีสอร์ท	๗๕	หมู่	๑	ต�าบลแม่จัน	โทร.	
๐	 ๕๓๖๖	 ๐๑๒๓,	 ๐	 ๕๓๗๗	 ๒๓๑๑-๒	 โทรสาร	
๐๕๓๖๖	 ๐๕๖๓	 จ�านวน	 ๒๕	 หลัง	 ราคา	 ๓๐๐-
๔๐๐	บาท
นางฟ้ามินิโฮเทล	๒๙๙	หมู่	๘	ถนนพหลโยธิน	ต�าบล	
แม่ไร่	โทร.	๐๘	๖๐๗๖	๗๕๗๔,	๐๘	๕๑๙๙	๑๐๐๗,	
๐๘	๐๕๐๐	๑๘๔๘	จ�านวน	๑๔	ห้อง	ราคา	๗๖๐-
๘๖๐	บาท
บัวแก้วรีสอร์ท	๓๓๘	หมู่	๑๐	ต�าบลป่าซาง	โทร.	๐๘ 
๑๕๙๕	๐๘๕๓,	๐๘	๒๑๙๔	๘๒๐๙	จ�านวน	๑๒	ห้อง	
ราคา	๓๐๐-๗๐๐	บาท
บัวทองรีสอร์ท ๑๑๔	หมู่	๖	บ้านป่าห้า	ต�าบลป่าซาง	
โทร.	๐	๕๓๗๗	๒๗๕๒,	๐๘	๔๖๑๑	๑๑๐๔		โทรสาร	
๐	๕๓๗๗	๒๗๕๓	www.boauthongresort.com	
จ�านวน	๓๕	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๕๐๐	บาท		
บัวบานรีสอร์ท	๒๒๖	หมู่	๗	ต�าบลแม่ไร่	ถนนดอยตุง	
โทร.	๐	๕๓๖๖	๗๒๔๐,	๐๘	๖๖๕๖	๖๗๔๕	โทรสาร	
๐	๕๓๖๖	๗๒๔๐	จ�านวน	๒๖	ห้อง	ราคา	๔๐๐	บาท

บ้านเคยีงฟ้า	หมู	่๔	บ้านแม่สลองใน		โทร.	๐๘	๑๖๘๑	
๐๖๑๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๓๔๘๓	จ�านวน	๗	หลัง	
ราคา	๘๐๐-๒,๐๐๐		บาท
บ้านดิน รีสอร์ท	๓๕๕	หมู่	๑๐	ต�าบลศรีค�้า	กม.ที่	๗	
โทร.	๐๘	๑๒๘๗	๕๓๑๔,	๐๘	๙๗๕๗	๕๙๓๒	จ�านวน	
๙	หลัง	ราคา	๕๐๐-๓,๐๐๐	บาท
บ้านพกัไม้หอม ๓๓๔	ถนนราษฎร์บรูณะ	หมู	่๓	ต�าบล
ป่าตึง	โทร.	๐	๕๓๗๗	๑๙๘๑,	๐๘	๑๗๖๔	๘๕๖๕	
โทรสาร	 ๐	๕๓๖๖	๐๓๐๘	www.baanmaihom.
com	จ�านวน	๗	ห้อง	๔๐๐-๘๐๐	บาท
บ้านระเบียงจัน	 ๙๙	หมู่	 ๙	 บ้านหนองแว่น	 ต�าบล
แม่จัน	โทร./โทรสาร	๐	๕๓๗๗	๒๗๙๑,	๐๘	๑๘๑๔	
๑๒๔www.banrabiangchan.com	จ�านวน	๑๐	ห้อง	
ราคา	๑,๕๐๐	บาท
บ้านพักสวนเมษา	๑๑๙/๒	หมู่	๑๒	บ้านห้วยยาโน	
ต�าบลป่าตึง	 โทร.	๐๘	๙๘๕๕	๓๘๓๐	จ�านวน	๔๐	
ห้อง	ราคา	๕๐๐-๘๐๐	มีลานกางเต็นท์
บ้านเรอืนค�า ๙	หมู	่๑๐	ต�าบลศรคี�า้	โทร.	๐๘	๑๐๒๒	
๒๑๙๐,	 ๐๘	 ๙๒๖๕	 ๔๗๙๐,	 ๐	 ๕๓๖๖	 ๕๓๑๙	 
โทรสาร	๐	๕๓๖๖	๕๓๑๙	จ�านวน	๑๔	ห้องเดี่ยว	พัก
รวม	๒	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท
ปาล์มปาร์ครีสอร์ท ๑๔๕	หมู่	๑๐	ซอยแม่ค�า	ต�าบล
ศรีค�้า	โทร.	๐๘	๐๕๐๐	๓๖๒๕,	๐๘	๘๔๑๘	๓๕๕๙	
จ�านวน	๑๔	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๘๐๐	บาท
ปุณยมันตรารีสอร์ท	๓๑๖	หมู่	๗	ถนนพระต�าหนัก
ดอยตงุ	(กม.	ที	่๒)	ต�าบลแม่ไร่	โทร.	๐	๕๓๖๖	๗๘๘๘,	
๐	 ๕๓๗๖	 ๓๑๑๑,	 ๐๘	 ๑๑๘๐	 ๐๐๐๗	 โทรสาร	 
๐	 ๕๓๖๖	 ๗๘๘๘	 www.poonyamantra.com	
จ�านวน	๖๕	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-๔,๕๐๐	บาท
ผึ้งหลวงรีสอร์ท	๒๑๙	หมู่	 ๗	ต�าบลป่าตึง	 โทร.	๐	
๕๓๗๗	๑๐๑๕-๖,	๐๘	๑๘๘๔	๑๘๗๑	จ�านวนบ้าน
พัก	๑๒	หลัง	ราคา	๑,๐๐๐-๓,๐๐๐	บาท
ภูใจใสรีสอร์ทแอนด์สปา	 ๓๘๘	 หมู่	 ๔	 บ้านแม่
สลองในต�าบลป่าซาง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๙๑	 ๘๖๓๖-๗	
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โทรสาร	๐	๕๓๙๑	๘๓๓๓,	๐	๕๓๙๑	๐๕๐๐	www.
phu-chaisai.com	จ�านวน	๓๕	หลัง	ราคา	๔,๗๐๐-
๑๔,๐๐๐	บาท
ภูแพรวา ๒๐๙	หมู่	๙	ต�าบลศรีค�้า	โทร.	๐๙	๑๘๐๗	
๔๕๕๔		จ�านวน	๑๔	ห้อง		ราคา	๒,๕๐๐	บาท
มณเีทวารีสอร์ทแอนด์สปา ๓๕๒	หมู	่๔	ต�าบลป่าซาง	
โทร./โทรสาร	๐	๕๓๑๖	๓๔๔๔	จ�านวน	๙	ห้อง	ราคา	
๒,๙๐๐-๗,๕๐๐	บาท	
แม่ค�าวิลล่า	๒๕๕	หมู่	๘	ต�าบลแม่ค�า	โทร.	๐	๕๓๖๖	
๕๕๗๙,	 ๐๘	 ๑๖๓๔	๔๔๔๒	 	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๖๖	
๕๔๗๖	จ�านวน	๒๓	หลัง	ราคา	๓๐๐-๓,๐๐๐	บาท	
แม่จันรีสอร์ทแอนด์ฟิชช่ิง ปาร์ค	 ๕๘/๑	 หมู่	 ๑๑	
บ้านโป่งน�้าร้อน	 โทร.	 ๐๘	๑๙๕๑	๙๖๔๒	 จ�านวน	
๑๓	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๒,๐๐๐	บาท
ริมจันรีสอร์ท	 ๑๗	 หมู่	 ๗	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๗	 ๑๘๘๒-๓,	 ๐	 ๕๓๗๗	 ๑๐๒๒-๔	 โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๗	๑๐๒๓	 จ�านวน	 ๓๖	 ห้อง	 ราคา	 ๖๐๐-
๑,๕๐๐	บาท
เรือนวิวรีสอร์ท	 ๑๕๔	 หมู่	 ๘	 บ้านดอนชัย	 ต�าบล
แม่ไร่	 (ใกล้ดอยตุง)	 โทร.	๐	๕๓๖๖	๗๘๑๒-๓,	๐๘	
๑๔๘๘	๐๑๘๖	 โทรสาร	๐	๕๓๖๖	๗๘๑๓	www.
ruenviewresort.com	 จ�านวน	 ๓๕	 ห้อง	 ราคา	
๓๐๐-๑,๕๐๐	บาท	
บ้านลานทองลุ่มน�้าโขง ๙๙	หมู่	๑๓	ถนนแม่จัน-ท่า
ตอน	กม.ที่	๑๒	ต�าบลป่าตึง	โทร.	๐	๕๓๑๘	๐๐๐๐-
๘,	๐๘	๑๐๒๕	๓๓๘๘	โทรสาร	๐	๕๓๑๘	๐๐๐๗	
จ�านวน	๒๕	หลัง	ราคา	๕๐๐-๘๐๐	บาท
สวนสิริรีสอร์ท	 ๓๗๒	 หมู่	 ๓	 ต�าบลป่าตึง	 โทร.๐๘	
๙๖๓๖	๘๐๗๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๗	๑๐๓๑	จ�านวน	
๔๓	ห้อง	ราคา	๕๕๐-๗๙๐	บาท
สุขศานติรีสอร์ท	๑๐๘	หมู่	๒	ต�าบลแม่ค�า	โทร.	๐	๘	
๙๒๖๓	๙๔๘๑,	๐๘	๖๑๘๑	๙๕๒๕	www.suksanti.
com	จ�านวน	๔	หลัง	ราคา	๘๐๐-๒,๕๐๐	บาท

โอบขุนเขารีสอร์ท	 ๒๔๒	 บ้านป่าซางน้อย	 หมู่	 ๕	
ต�าบลแม่ค�า	โทร.	๐๘	๐๔๙๕	๓๒๔๙,	๐๘	๔๖๑๕	
๘๗๑๓	จ�านวน	๙	หลัง	๑,๐๐๐-๑,๓๐๐	บาท

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 
คุ้มนายพลรีสอร์ท	๕๙๔	หมู่	๑	ต�าบลแม่สลองนอก	
โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๐๐๑-๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๖	๕๐๐๓	
www.khumnaipholresort.com	จ�านวน	๒๔	หลัง
ราคา	๘๐๐-๔,๕๐๐	บาท
ดอยหมอก ดอกไม้รีสอร์ท	๗๗๙	ดอยแม่สลอง	โทร.	
๐	 ๕๓๗๖	 ๕๔๙๕-๗	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๗๖	 ๕๔๙๘	
www.maesalongflowerhills.com	 จ�านวน	 ๗๐	
ห้อง	ราคา	๙๐๐–๕,๕๐๐	บาท
ธานารีสอร์ท	หมู่	๑	ดอยแม่สลอง	 โทร.	๐	๕๓๗๖	
๕๐๐๙,	๐๘	๖๑๘๗	๗๐๘๘	จ�านวน	๑๓	ห้อง	ราคา	
๔๐๐-๕๐๐	บาท
บ้านซือซือ	๑๘/๓	หมู่	๑	ต�าบลแม่สลองนอก	โทร.	
๐	๕๓๗๖	๕๐๕๓,	๐๘	๑๘๘๒	๘๔๖๓	โทรสาร	๐	 
๕๓๗๖	๕๒๘๓	www.baanseesee.com	จ�านวน	
๑๒	หลัง	ราคา	๕๐๐	บาท
บ้านหอมหมื่นล้ี ๙๐	 หมู่	 ๑	 ต�าบลแม่สลองนอก	
โทร.๐	๕๓๗๖	๕๒๗๑,		๐๘	๔๐๔๕	๘๐๓๑	โทรสาร	
๐	๕๓๗๖	๕๔๕๕	จ�านวน	๑๒	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐	
-๑,๕๐๐	บาท
ฟางฟาง อินน์ ๒๐/๙	 หมู่	 ๑	 ต�าบลแม่สลองนอก	
โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๑๖๘,	๐๘	๐๖๗๗	๐๔๕๕	โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๖	๕๑๖๘	 จ�านวน	 ๑๒	 ห้อง	 ราคา	 ๕๐๐-
๘๐๐	บาท
แม่สลองเกสต์เฮ้าส์	๘๘/๘	หมู	่๑	ต�าบลแม่สลองนอก	
โทร.	๐๘	๙๗๐๑	๐๙๑๘,	๐๘	๗๓๐๒	๒๖๖๘	จ�านวน	
๔	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๗๐๐	บาท
แม่สลองเมาท์เท่นโฮม ๙	หมู	่๑๒	บ้านใหม่สันต	ิต�าบล
แม่สลองนอก	 โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๑๔๒,	๐๘	๔๖๑๑	
๙๕๐๘	จ�านวน	๑๔	หลงั	ราคา	๕๐๐-๑,๒๕๐	บาท
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แม่สลองรีสอร์ท	 ๘/๘	 หมู่	 ๑	 ต�าบลแม่สลองนอก	
โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๐๑๔-๘	จ�านวน	๖๙	ห้อง	 ราคา	
๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท
แม่สลองลิตเติ้ลโฮมเกสท์เฮ้าส์ ๓๑	หมู่	๑	ต�าบลแม่
สลองนอก	โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๓๘๙,	๐๘	๕๗๒๔	๐๖๒๖	
www.maesalonglittlehome.com	จ�านวน	๙	ห้อง	
ราคา	๒๐๐-๕๐๐	บาท
แม่สลองวิลล่า	๕	หมู่	 ๑	ต�าบลแม่สลองนอก	 โทร.	
๐	๕๓๗๖	๕๑๑๔-๙,	๐๘	๑๘๘๓	๔๘๗๕	 โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๖	 ๕๐๓๙	www.maesalong-villa.com	
จ�านวน	๕๐	ห้อง	ราคา	๘๐๐-๑,๕๐๐	บาท
ริมธารเกสต์เฮาส์	๑๕	หมู่	๑	บ้านเทอดไทย	ต�าบล
เทอดไทย	โทร.	๐	๕๓๗๓	๐๒๐๙,	๐๘	๑๑๘๐		๖๒๕๐	
โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๐๒๕๕	จ�านวน	๑๔	ห้อง	ราคา	
๓๕๐-๒,๐๐๐	บาท
ริเวอร์ฮิล์รีสอร์ท	๒๒	หมู่	๖	ต�าบลแม่สลองใน	โทร.	
๐๘	๑๑๑๖	๒๐๐๐,	๐	๒๕๔๑	๙๒๙๐-๑	 โทรสาร	
๐	 ๒๕๔๑	๙๒๘๗	 จ�านวน	 ๑๐	 ห้อง	 ราคา	 ๖๐๐-
๑,๐๐๐	บาท
บ้านไออุ่น	๒๐๙	หมู่	๑	ต�าบลแม่สลองนอก	โทร.	๐๘	
๖๙๒๒	๙๐๕๘,	๐๘	๑๕๓๑	๖๒๙๘	จ�านวน	๙	ห้อง	
ราคา	๖๐๐-๑,๒๐๐	บาท

อ�าเภอแม่สาย
กฤษณารสีอร์ท	๕๖	หมู	่๑๐	ต�าบลเหมอืงแดง	ซอย	๘	
โทร.	๐	๕๓๗๓	๓๘๘๘,	๐	๕๓๖๔	๔๑๒๐,	๐๘	๑๗๒๔	
๐๗๒๔		จ�านวน		๒๐	ห้อง	ราคา	๒๕๐-๕๐๐	บาท
กู๊ดไนท์เฮาส์	๕/๔	หมู่	๕	ต�าบลเวียงพางค�า	โทร.	๐	
๕๓๖๔	๖๙๙๕,	๐๘	๙๔๒๙	๐๒๐๕	จ�านวน	๑๐ห้อง	
๖๐๐-๑,๒๐๐	บาท
โกลเด้นนาคารา	 ๒๒๔/๑	 หมู่	 ๗	 ต�าบลโป่งงาม	
โทร.๐		๕๓๗๐	๙๑๑๒	โทรสาร	๐		๕๓๗๐	๙๑๑๓	
www.goldennakara.com	จ�านวน	๑๘	ห้อง	ราคา	
๑,๔๐๐-๓,๙๐๐	บาท

ขนัทองค�า ๔๐	หมู	่๗	ถนนพหลโยธนิ	โทร.	๐	๕๓๗๓	
๔๒๒๒,	๐	๕๓๗๓	๔๕๕๕	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๒๓๘๘	
กรุงเทพฯ	โทร.	๐	๒๒๘๕	๓๒๓๒,	๐	๒๒๘๕	๓๙๕๐	
โทรสาร	๐	๒๒๘๕	๓๒๓๕	จ�านวน	๔๗	ห้อง	ราคา	
๗๐๐-๑,๖๕๐	บาท
ขุนน�้าริมธารรีสอร์ท	 ๓๓๒/๑	 บ้านจ้อง	 ซอย	 ๒																		
โป่งผา	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๔	๖๑๒๐	 จ�านวน	 ๒๐	 ห้อง																
ราคา	๖๐๐-๑,๐๐๐	บาท
คุ้มเจ้ารีสอร์ท	 ๒๐	 หมู่	 ๑๑	 ซอยน�้าจ�า	 ๕	 ต�าบล
โป่งผา	 โทร./โทรสาร	 ๐	 ๕๓๖๔	 ๖๖๔๔	 www.
khumchaoresort.com		จ�านวน	๑๒	ห้อง		ราคา	
๔๐๐-๔,๕๐๐	บาท
ช.พาเลส	 ๑๑๔	 หมู่	 ๓	 ต�าบลเวียงพางค�า	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๓	๓๗๘๗-๙,	๐๘	๔๖๐๘	๔๘๘๘	 โทรสาร	๐	
๕๓๗๓	๒๒๙๘	www.chourpalace.com	จ�านวน	
๗๔	ห้อง	ราคา	๔๐๐-๙๐๐	บาท
เซนวิลล่า ๔๑๒	 หมู่	 ๑๐	 ต�าบลเวียงพางค�า	 โทร.																				
๐	๕๓๗๓	๓๐๐๐	www.zenchiangrai.com	จ�านวน	
๑๗	ห้อง	ราคา	๓๐๐-๕๐๐	บาท
ดูดอยสวยรีสอร์ท	 ๓๙๙	 หมู่	 ๑๒	 ถนนพหลโยธิน	
โทร.	๐	๕๓๗๐	๙๘๐๐,	๐	๕๓๗๐	๙๓๑๓	โทรสาร	
๐	๕๓๗๐	๙๘๐๐	จ�านวน	๓๐	ห้อง	ราคา	๒,๒๐๐-
๓,๒๐๐	บาท
ดอยงามรีสอร์ท	๗๓	หมู่	๒	ต�าบลเวียงพางค�า	ซอย
เทศบาล	 ๕	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๓	 ๒๑๐๙,	 ๐๘	 ๙๖๓๑	
๓๔๑๖	จ�านวน	๑๐	ห้อง	ราคา	๓๐๐-๔๐๐	บาท
เดอะวิคทอรี่ โฮเต็ล เชียงราย	 ๓๓๓	 หมู่	 ๓	 ซอย
เทศบาล	 ๑๖	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๓	 ๓๓๓๓,	 ๐	 ๕๓๗๓	
๓๐๑๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๓๓๓๓	จ�านวน	๓๖	ห้อง	
ราคา	๗๐๐-๑,๒๐๐	บาท
โดนัทรีสอร์ท	 ๖๐๐	 หมู่	 ๔	 ต�าบลโป่งงาม	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๐	๙๕๕๘,	 ๐๙	๑๕๕๑	๘๔๕๕,	 ๐๘	๖๓๘๕	
๒๒๒๘	จ�านวน	๗	ห้อง	ราคา	๘๐๐-๑,๒๐๐	บาท
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ท็อปนอร์ท	 ๓๐๖	 หมู่	 ๑	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๓	๑๙๕๕,	๐	๕๓๗๓	๒๓๓๑	โทรสาร	๐	๕๓๖๔	
๐๔๑๗	จ�านวน	๒๔	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๕๕๐	บาท
ไททอง	 ๖	 หมู่	 ๗	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๓	
๑๙๗๕,	๐	๕๓๖๔	๐๘๗๗	โทรสาร	๐	๕๓๖๔	๐๙๗๗	
www.thaithonghotel.com	 จ�านวน	 ๔๗	 ห้อง																
ราคา	๓๐๐-๘๐๐	บาท
น�้าจ�ารีสอร์ท ๒๕	 หมู่	 ๑๒	 ต�าบลโป่งผา	 โทร.	 ๐	
๕๓๖๔	๖๙๑๙,	๐๘	๐๕๐๖	๔๕๙๘	จ�านวน	๑๕	หลัง	
ราคา	๔๐๐-๘๐๐	บาท
เนวี่โฮม	 ๙๔/๖	หมู่	 ๓	 ถนนพหลโยธิน	 ต�าบลเวียง
พางค�า	โทร.	๐	๕๓๗๓	๒๙๒๙	โทรสาร.	๐	๕๓๗๓	
๓๓๗๓	www.navyhome.com	จ�านวน	๓๐	ห้อง	
ราคา	๖๐๐-๑,๐๐๐	บาท
บ้านกองค�า	๒๒๑/๑	หมู่	๗	ต�าบลแม่สาย	 โทร.	๐	
๕๓๗๓	๔๓๘๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๔๕๕๘	จ�านวน	
๒๐	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๑,๖๐๐	บาท
บ้านสวนรีสอร์ท ๔๙๕	 หมู่	 ๔	 ต�าบลเวียงพางค�า														
โทร.	๐	๕๓๖๔	๒๕๕๕,	๐๘	๑๐๒๐	๗๕๕๗	โทรสาร																								
๐	 ๕๓๖๔	 ๐๗๗๗	 www.bansuanresort.com	
จ�านวน	๒๐	หลัง	ราคา	๕๐๐-๙๐๐	บาท
บ้านน�้ารีสอร์ท	 ๓๕๓	 หมู่	 ๓	 ต�าบลโป่งงาม	 โทร.	
๐	 ๕๓๗๐	 ๙๐๗๗,	 ๐๘	 ๖๑๙๒	 ๑๑๐๐	 www.
bannaam-resort.com	 จ�านวน	 ๒๐	 ห้อง	 ราคา	
๕๐๐-๗๐๐	บาท
บ้านหนาว ดาวเดือนรีสอร์ท		๘๖	หมู่	๕	ซอย	๑๓	
มิตรไทยอนันต์	 ต�าบลเวียงพางค�า	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๔	
๐๒๐๘,	๐๘	๗๓๐๓	๘๓๕๙	จ�านวน	๒๓	ห้อง	ราคา	
๘๐๐-๑,๐๐๐	บาท
เบิร์ดโฮเต็ล	๑๕๑	หมู่	๔	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลเวียง
พางค�า	โทร.	๐	๕๓๗๓	๒๑๒๕,	๐	๕๓๗๓	๒๑๐๒,	
๐๘	๑๒๘๗	๕๕๔๐	จ�านวน	๔๘	ห้อง	ราคา	๕๐๐	บาท
พิงดอยรีสอร์ท	 ๑๒๒	หมู่	 ๖	 ถนนห้วยไคร้-ดอยตุง	
ต�าบลห้วยไคร้	โทร.	๐	๕๓๗๖	๓๖๒๒,	๐๘	๗๑๗๓	

๓๒๖๗	โทรสาร	๐	๕๓๗๖	๓๖๒๒	จ�านวน	๒๐	ห้อง	
ราคา	๔๐๐-๕๐๐	บาท
ปางสารภีรีสอร์ท บ้านศาลาเชิงดอย	หมู่	๖	ต�าบล
ห้วยไคร้	โทร./โทรสาร	๐	๕๓๗๖	๓๕๕๘,	๐๘	๑๖๗๒	
๙๙๘๓,	๐๘	๓๒๐๖	๓๐๖๘	www.pangsarapeere-
sort.com	จ�านวน	๓๑	ห้อง	ราคา	๖๐๐-๑,๖๐๐	บาท
ปิยะเพชรเพลส ๙๒๕/๑-๒	ต�าบลเวยีงพางค�า	โทร.	๐	
๕๓๗๓	๑๑๒๓,	๐	๕๓๗๓	๒๘๖๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	
๒๙๘๙		จ�านวน	๙๕	ห้อง	ราคา	๖๐๐	บาท
ปิยะพรพาวิลเล่ียน	 ๙๒๕/๓๖	 หมู่	 ๑	 ต�าบลเวียง
พางค�า	 โทร.	๐	๕๓๗๓	๑๓๙๕,	๐	๕๓๗๓	๑๓๘๖	
โทรสาร	๐	๔๕๗๓	๓๓๕๙	จ�านวน	๘๐	ห้อง	ราคา	
๙๕๐-๒,๕๐๐	บาท
ปิยะพรเพลส	๗๗/๑	หมู่	๑	ต�าบลเวียงพางค�า	โทร.	
๐	๕๓๗๓	๔๕๑๑-๓,	๐	๕๓๖๔	๒๑๑๓-๕	โทรสาร	
๐	๕๓๗๓	๔๕๑๕	จ�านวน	๗๘	ห้อง	ราคา	๘๐๐	บาท
ปิยะพรฮิลล์พาราไดซ์	 ๘๕๘	 หมู่	 ๑	 ต�าบลเวียง
พางค�า	 โทร.	๐	๕๓๗๓	๒๑๗๘,	๐	๕๓๗๓	๒๕๔๘		
โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๑๕๓๖		จ�านวน	๘๔		ห้อง	ราคา	
๖๕๐-๗๕๐	บาท
พัชรพร รีสอร์ท ๙๑/๑	หมู่	๘	บ้านป่าเหมือด	ซอย	๑	
ต�าบลเวยีงพางค�า	โทร.	๐	๕๓๗๓	๒๒๔๕,	๐๘	๕๘๖๗	
๒๗๔๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๒๗๖๘	จ�านวน	๒๐	ห้อง	
ราคา	๕๐๐-๑,๕๐๐	บาท
ภูวิวรีสอร์ท	๖๘๕	หมู่	๓	 โทร.	๐	๕๓๖๔	๐๐๓๓,	
๐๘	๖๔๒๐	๗๕๘๗	www.phuviewmaesai.com	
จ�านวน	๒๘	ห้อง	ราคา	๙๐๐-๔,๕๐๐	บาท													
ภูตะวันรีสอร์ท	 ๔๑๔	 หมู่	 ๑๐	 ต�าบลเวียงพางค�า	
โทร.	 ๐	๕๓๖๔	๐๗๒๗,	 ๐๘	๖๙๑๓	๙๕๐๒,	 ๐๘	
๑๙๙๖	๙๑๖๙	 โทรสาร	๐	๕๓๖๔	๐๗๒๗	www.
phutawanmaesairesort.com	 จ�านวน	๓๖	ห้อง	
ราคา	๕๐๐-๑,๔๐๐	บาท
ภศูลิป์แม่สายรสีอร์ท ๑๖๕	หมู	่๖	ต�าบลโป่งงาม	โทร.	
๐	๕๓๗๐	๙๘๕๘,	๐๘	๕๖๑๔	๘๙๖๕,	๐๘	๖๖๕๖	
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๗๘๖๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๐	๙๘๕๘	จ�านวน	๒๔	ห้อง	
ราคา	๓๕๐-๑,๐๐๐	บาท
แม่โขงเดลต้าบูติค	 ๒๓๐/๙	 ถนนพหลโยธิน	 ต�าบล
แม่สาย	โทร.	๐	๕๓๖๔	๒๕๑๗-๙	โทรสาร	๐	๕๓๖๔	
๒๗๒๐	www.maekhonghotel.com	จ�านวน	๑๐๘	
ห้อง	ราคา	๘๐๐-๓,๕๐๐	บาท
แม่สายดอยวิว	๑๗๔	หมู่	๓	ต�าบลโป่งผา	โทร.	๐๘														
๑๗๑๕	๗๒๑๔,	๐๘	๗๔๙๔	๙๒๒๘	www.maesaioi	
view.com	จ�านวน	๔	ห้อง	ราคา	๘๐๐-๒,๒๐๐	บาท	
แม่สายโฮมสเตย์ ๓๔๒	หมู่ที่	๑๐	บ้านจ้อง		ต�าบล
โป่งผา	โทร.	๐	๕๓๖๔	๗๐๐๐,	๐๘	๕๗๑๗	๑๑๒๒,		
๐๘	๑๒๘๖	๙๙๙๓	จ�านวน	๑๘	ห้อง	ราคา	๓๐๐-
๖๐๐	บาท		มีลานกางเต็นท์และเต็นท์บริการให้เช่า
มนต์เมืองเหนือรีสอร์ท ๑๑๒	หมู่	 ๒	บ้านดอยงาม	
ต�าบลเวียงพางค�า	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๔	๐๐๖๔	 จ�านวน	
๒๓	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-๑,๘๐๐	บาท	
โรงแรมยูนนาน	๑๔๒	หมู่	๓	ถนนพหลโยธิน	ต�าบล
เวยีงพางค�า	โทร.	๐	๕๓๖๔	๒๑๖๙,	๐	๕๓๗๓	๒๒๘๖	
โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๔๒๒๐	จ�านวน	๓๒	ห้อง	ราคา	
๗๐๐-๑,๒๐๐	บาท
วังทอง	๒๙๙	ถนนพหลโยธนิ	โทร.	๐	๕๓๗๓	๓๓๘๘-
๙๕	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๓๓๙๙	จ�านวน	๑๔๘	ห้อง	
ราคา	๘๐๐-๒,๐๐๐	บาท
วันลยิา รสีอร์ท ๔๗๙	หมู่	๑๐	ต�าบลเวยีงพางค�า	โทร.	
๐	๕๓๖๔	๒๗๕๕,	๐๘	๑๙๕๒	๘๒๙๑,	๐๘	๕๐๓๑	
๑๙๘๑	โทรสาร	๐	๕๓๖๔	๒๗๕๘	จ�านวน	๒๑	ห้อง	
ราคา	๔๐๐-๒,๐๐๐	บาท
ศลิามณรีสีอร์ท	๒๕๑	หมู	่๒	ต�าบลศรเีมอืงชุม	โทร.	๐	
๕๓๖๖	๘๓๐๑,	๐	๕๓๖๖	๘๓๐๓	โทรสาร	๐	๕๓๖๖	
๘๓๐๔-๕	www.silamaneeresort.com	 จ�านวน	
๑๑๐	ห้อง	ราคา	๓,๖๐๐	บาท
สอนแก้ว รสีอร์ท	๕๗๙	หมู่	๑	ต�าบลเวยีงพางค�า	โทร.	 
๐	๕๓๖๔	๐๕๐๕,	๐	๕๓๗๓	๓๘๐๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๓ 
๔๕๒๘	จ�านวน	๑๘	ห้อง	ราคา	๖๐๐-๘๐๐	บาท	

ห้วยน�้าริน รีสอร์ท	๑๒๐	หมู่	๒	บ้านดอยงาม	ต�าบล
เวียงพางค�า	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๔	๐๗๕๑,	 ๐๘	 ๑๘๘๔	
๓๒๔๒	โทรสาร	๐	๕๓๖๔	๐๗๕๒	จ�านวน	๗๔	ห้อง	
ราคา	๖๐๐-๔,๐๐๐	บาท
อัมพร รีสอร์ท	๑๑-๑๒	หมู่	๕	ถนนพหลโยธิน	ต�าบล	
เวียงพางค�า	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๓	 ๑๗๖๙,	 ๐	 ๕๓๗๓	
๔๑๗๘-๗๙	โทรสาร	๐	๕๓๖๔	๖๓๗๐	จ�านวน	๒๗	
ห้อง	ราคา	๖๐๐-๑,๒๐๐	บาท
อาฟเตอร์โกล์วโฮสเทล	๑๓๙/๕	ถนนพหลโยธนิ	หมู่	
๔	ต�าบลเวียงพางค�า	โทร.	๐	๕๓๗๓	๔๑๘๘,	โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๓	๔๑๙๙	www.afterglowhostel.com	
จ�านวน	๓๐	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๗๐๐	บาท
เอสเฮาส์ ๓๘๔	หมู่	๑	ถนนสายลมจอย	ต�าบลเวียง
พางค�า	โทร.	๐	๕๓๗๓	๓๘๑๑,	๐	๕๓๗๓	๑๗๖๘,	
๐๘	๙๙๙๘	๑๑๑๔	โทรสาร	๐	๕๓๗๓	๓๘๑๑	จ�านวน	
๔๘	ห้อง	ราคา	๓๐๐-๑,๐๐๐	บาท
เฮือนค�า รีสอร์ท	๑๒๑	หมู่	๕	บ้านป่าเหมือด	ต�าบล
เวียงพางค�า	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๔	 ๐๗๖๑-๒,๐	 ๕๓๗๓	
๓๖๑๑-๒	จ�านวน	๒๘	ห้อง	ราคา	๖๐๐-๘๐๐	บาท	

อ�าเภอเชียงแสน
เกรทเทอร์แม่โขง ลอด์จ หอฝ่ิน อทุยานสามเหลีย่ม
ทองค�า	โทร.	๐	๕๓๗๘	๔๔๔๔,	๐	๕๓๗๘	๔๔๕๐-๒	
โทรสาร	๐	๕๓๗๘	๔๔๕๓	จ�านวน	๕๖	ห้อง	บ้านพัก	
๒๘	หลัง	 ราคา	๑,๒๐๐-๑,๘๐๐	บาท	ห้องสัมมนา
รองรับได้	๓๐๐	คน
โกลเด้น ไอยรา วิลล่า	๒๗๒	หมู่	๑	ต�าบลเวียง	โทร.	
๐	๕๓๗๘	๔๒๒๖	โทรสาร	๐	๕๓๗๘	๔๒๒๗	www.
goldeniyara.com	จ�านวน	๓๕	ห้อง	ราคา	๕๐๐-
๗๐๐	บาท			
โกลเด้นโฮม	 ๔๑	 หมู่	 ๑	 ต�าบลเวียง	 โทร./โทรสาร	
๐	 ๕๓๗๘	 ๔๒๐๕	www.goldenhome46.com	
จ�านวน	๑๑	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๑,๘๐๐	บาท
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เชียงแสนโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท ๒	๖๖๓	หมู่	๒	ถนน
รอบเวียง	 ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	๕๓๖๕	๑๑๐๐,	๐๘	
๑๖๕๕	๙๒๒๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๗	๗๑๒๓	จ�านวน	
๓๕	ห้อง	ราคา	๘๐๐-๒,๐๐๐	บาท
เชียงแสนโกลเด้นท์แลนด์รีสอร์ท 	 ๖๖๓	 ถนนสาย	
๑	ซอยที่ท�าการไปรษณีย์	ต�าบลเวียง	โทร.	๐	๕๓๖๕	
๑๑๐๐,	๐	๕๓๗๗	๗๑๒๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๗	๗๑๒๓	
จ�านวน	๓๕	ห้อง	ราคา	๘๐๐-๒,๐๐๐	บาท
สบายแอทเชียงแสน	๑๘๒	หมู่	๘	ต�าบลเวียง	โทร.	
๐	๕๓๖๕	๐๖๕๐	โทรสาร	๐	๕๓๖๕	๐๖๕๑	จ�านวน	
๒๗	ห้อง	ราคา	๖๕๐-๑,๕๕๐	บาท
สิรีน	 ๕๖๙	หมู่	 ๑	 ต�าบลเวียง	 (สามเหลี่ยมทองค�า)	
โทร.	๐	๕๓๗๘	๔๕๐๐-๐๔	โทรสาร	๐	๕๓๗๘	๔๔๙๙	
www.sereneatchiangrai.com	จ�านวน	๕๐	ห้อง	
ราคา	๑,๘๐๐-๑๒,๐๐๐	บาท
ดิอิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ลรีสอร์ท	๒๒๒	บ้าน
สบรวก	โทร.	๐	๕๓๗๘	๔๐๐๑-๕	โทรสาร	๐	๕๓๗๘	
๔๐๐๖	 กรุงเทพฯ	 โทร.	 ๐	 ๒๒๖๑	๙๐๐๐	www.
imperialhotels.com	 จ�านวน	 ๗๓	 ห้อง	 ราคา	
๒,๓๐๐-๙,๐๐๐	บาท
เดอ ริเวอร์บูติครีสอร์ท ๔๕๕	หมู่	๑	ต�าบลเวียง	โทร.	
๐	๕๓๗๘	๔๔๘๘,	๐	๕๓๗๘	๔๔๗๗,	๐๘	๔๓๒๑	
๐๗๐๐	โทรสาร	๐	๕๓๗๘	๔๑๒๓	จ�านวน	๒๐	ห้อง	
ราคา	๑,๕๕๐-๔,๐๐๐	บาท
ธารารินทร์ ๕๘๕	หมู่	๓	ถนนพหลโยธิน	 โทร.	๐๘	
๑๕๓๐	๕๖๐๘	จ�านวน	๑๙	ห้อง	ราคา	๖๐๐-๘๐๐	บาท
น�้าผึ้งเพลส ๑๓	หมู่	๘	บ้านห้วยเกี๋ยง	ซอย	๑	ต�าบล
เวียง	 โทร./โทรสาร	๐	๕๓๗๗	๗๒๔๙	จ�านวน	๒๒	
ห้อง	ราคา	๓๕๐	บาท
บ้านไทยรสีอร์ท	๕๒๕	หมู	่๑	สามเหลีย่มทองค�า	โทร.	
๐	๕๓๖๕	๒๑๕๒	โทรสาร	๐	๕๓๖๕	๒๑๕๕	www.
sawasdeebaanthai.com	จ�านวน	๔๐	ห้อง	ราคา	
๙๐๐-๑,๓๐๐	บาท		

บวัค�ารสีอร์ท	๑๖๐	หมู	่๑	ต�าบลเวยีง	โทร.	๐	๕๓๗๘	
๔๐๓๕,	๐	๕๓๗๘	๔๑๐๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๘	๔๐๓๖	
www.buakumresort.com	จ�านวน	๓๑	ห้อง	ราคา	
๕๐๐-๑,๕๐๐	บาท
พักพิงริมโขง	 ๔๘๔	หมู่	 ๒	 ถนนริมโขง	 ต�าบลเวียง	
โทร.	๐	๕๓๖๕	๐๑๕๑,	๐๘	๑๙๙๓	๓๗๖๓	จ�านวน	
๙	ห้อง	ราคา	๘๐๐-๒,๐๐๐	บาท
พาราไดซ์รีสอร์ท	๒๓๕	หมู่	๑	ต�าบลเวียง	 โทร.	๐	
๕๓๖๕	๒๑๑๑,	๐๘	๙๙๙๗	๗๑๗๑	โทรสาร	๐	๕๓๖๕	
๒๑๐๐	จ�านวน	๙๐	ห้อง	ราคา	๒,๔๐๐-๒,๘๐๐	บาท
พิมภัทรรีสอร์ท	 ๔๕๐	 หมู่	 ๑	 ซอย	 ๔	 ถนนริมโขง	
ต�าบลเวียง	สามเหลีย่มทองค�า	โทร.	๐	๕๓๗๘	๔๔๐๔,	
๐๘	๑๙๗๒	๗๕๕๙	จ�านวน	๑๖	ห้อง	ราคา	๖๐๐-
๑,๐๐๐	บาท
โฟร์ซีซั่นเต็นท์แค้มป์	 ๔๙๙	 หมู่	 ๑	 ต�าบลเวียง	
สามเหลี่ยมทองค�า	โทร.	๐	๕๓๙๑	๐๒๐๐	โทรสาร	
๐	๕๓๙๑	๐๒๔๐	www.fourseasons.com	golden	
triangle	 จ�านวน	๑๕	ห้อง	 ราคา	 ๑,๑๓๕-๑,๖๓๐	
เหรียญสหรัฐฯ
แม่โขงววิรสีอร์ท	๗๐	หมู	่๘	ถนนรมิโขง	โทร.	๐๙	๐๕๐๕	
๖๔๑๕	จ�านวน	๑๘	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-๒,๐๐๐	บาท
รุจิรารีสอร์ท	 ๑๒๑	หมู่	 ๓	 ต�าบลโยนก	 (ทะเลสาบ
เชียงแสน)	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๕	 ๐๓๖๙,	 ๐๘	 ๙๔๓๔	
๐๗๗๗	www.rujiraresort.com	จ�านวน	๑๗	ห้อง	
ราคา	๔๐๐-๗๐๐	บาท
วนิวนิคลบั ๒๓๕	หมู	่๑	ถนนเชยีงแสน-แม่สาย	ต�าบล
เวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๘	 ๔๓๒๓	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๐๕	
๒๐๙๘	จ�านวน	๖๐	ห้อง	ราคา	๒,๒๐๐-๔,๗๐๐	บาท
สยามไทรแองเกิล้ ๒๖๗	หมู	่๙	ถนนรมิโขง	ต�าบลเวยีง	
(ทางไปวัดพระธาตุผาเงา)	โทร.	๐	๕๓๖๕	๑๑๑๕-๗	
โทรสาร	 ๐	 ๕๓๖๕	 ๑๑๑๙	www.siamtriangle.
com	จ�านวน	๕๒	ห้อง	ราคา	๒,๐๐๐-๖,๐๐๐	บาท
อนันตรา รีสอร์ทแอนด์สปา	๒๒๙	หมู่	 ๑	บ้านสบ
รวก	 ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๘	๔๐๘๔	 โทรสาร	 
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๐	๕๓๗๘	๔๐๙๐	กรงุเทพฯ	โทร.	๐	๒๘๗๗	๕๘๐๓-๖	 
www.anantara.com	 จ�านวน	 ๗๗	 ห้อง	 ราคา	
๗,๕๐๐-๑๔,๐๐๐	บาท

อ�าเภอเชียงของ
เชียงของ กรีน อินน์ ๘๙/๔	หมู่	๒	ต�าบลเวียง	โทร.	
๐	๕๓๗๙	๑๐๐๙	www.chiangkhong-greeninn.
com	จ�านวน	๑๗	ห้อง	ราคา	๕๐๐	บาท
เชียงของทีคการ์เด้นท์	 ๖๖๖	 ถนนสายกลาง	 หมู่	
๘	 ต�าบลเวียง	 (ห่างจากต�าบลหมู่เชียงของ	 ๕๐๐	
หมู่)	 โทร.	๐	๕๓๗๙	๒๐๐๘-๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๙															
๒๐๐๗	 www.chiangkhongteakgarden.com	
จ�านวน	๓๙	ห้อง	ราคา	๑,๒๕๐-๑,๕๐๐	บาท	
เชียงของพาเลซ	 ๕๕๕	หมู่	 ๑	 ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	
๕๓๖๕	๕๖๔๗-๙,	 ๐๘	๖๙๑๓	๖๒๑๖	 โทรสาร	๐	
๕๓๖๕	๕๖๔๐	จ�านวน	๗๐	ห้อง	ราคา	๓๐๐-๕๕๐	บาท
น�้าโขงเกสต์เฮ้าส์แอนด์รีสอร์ท	๙๔/๒	หมู่	๒	ต�าบล
เวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๙	 ๑๐๕๕	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๗๙	
๑๘๐๒	www.namkhongriverside.com	 จ�านวน	
๒๐	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๗๐๐	บาท
น�า้โขงรเิวอร์ไซด์	๑๗๔-๑๗๖	หมู	่๘	ต�าบลเวยีง	โทร.	
๐	๕๓๗๙	๑๗๙๖,	๐๘	๓๔๘๒	๙๕๑๑	โทรสาร	๐	๕๓
๗๙	๑๘๐๒	จ�านวน	๘๐	ห้อง		ราคา	๘๐๐-๒,๐๐๐	บาท
บ้านต�ามิละ เกสเฮ้าส์	๑๑๓	หมู่	๘	ต�าบลเวียง	ถนน
สายกลาง	โทร.	๐	๕๓๗๙	๑๒๓๔	โทรสาร	๐	๕๓๗๙	
๑๒๓๔	www.baantammila.com	จ�านวน	๑๑	ห้อง	
ราคา	๔๐๐-๖๕๐	บาท
บ้านริมน�้า ๑๖๖/๒	 หมู่	 ๑๒	 ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	
๕๓๖๕	๕๖๘๐,	 ๐๘	๑๘๘๔	๔๕๘๖,	 ๐๘	๑๙๕๑	
๒๘๐๘	จ�านวน	๕๐	ห้อง	ราคา	๒๐๐-๕๐๐	บาท	
พักบ้านเพื่อน	 ๑๐๐/๗	หมู่	 ๒	 ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๙	๑๕๐๔,	๐	๕๓๗๙	๑๖๘๐	จ�านวน	๒๗	ห้อง	
ราคา	๒๐๐-๔๐๐	บาท

ไร่แสงอรุณ	๒	หมู่	๓	บ้านผากุบ	ต�าบลริมโขง	โทร.	
๐	๕๓๙๑	๘๖๔๓,	๐๘	๑๘๐๒	๗๐๖๒,	๐๘	๑๘๔๔	
๘๒๔๗,	๐๘	๑๙๐๐	๔๓๐๐	โทรสาร	๐	๕๓๙๑	๘๒๕๕	
www.raisaengarun.com	จ�านวน	๑๔	หลัง	ราคา	
๑,๘๐๐-๓,๗๕๐	บาท		

อ�าเภอแม่สรวย
กาแล ๑๗๕	หมู	่๑๑	ต�าบลเจดย์ีหลวง	โทร.	๐	๕๓๖๕	
๖๑๘๖,	๐๘	๖๖๗๐	๖๗๘๑	จ�านวน	๑๕	ห้อง	ราคา	
๒๕๐-๑,๐๐๐	บาท
ดอยช้างรีสอร์ท	 ๘๗๐	หมู่	 ๓	 บ้านดอยช้าง	 ต�าบล
วาวี	โทร.	๐๘	๙๒๖๖	๒๘๕๐,	๐๘	๙๙๕๔	๘๕๑๒,		
๐๘	๑๙๕๑	๑๕๘๓	จ�านวน	๘	หลงั	ราคา	๖๐๐-๘๐๐	
บาท/หลัง	 บ้านพักหลังใหญ่	 (๒๐	 คน)	 ๒๐๐-๒๕๐	
บาท/คน		มีลานกางเต็นท์และเต็นท์บริการให้เช่า
ตาดหลวงรีสอร์ท	๙๓	หมู่	๑๘	ต�าบลป่าแดด	โทร.	
๐๘	 ๑๙๘๗	 ๔๘๓๘,	 ๐๘	 ๔๘๐๕	 ๔๑๖๖	www.
taadluangresort.com	 	จ�านวน	๑๑	ห้อง	 	 ราคา	
๘๐๐-๑,๘๐๐	บาท
บ้านสรวยรีสอร์ท	 ๑๔๙	 หมู่	 ๑๓	 	 ถนนเชียงราย-
เชียงใหม่	ต�าบลแม่พริก	(ติดปั๊ม	ปตท.แม่สรวย)	โทร.	
๐	๕๓๗๘	๖๔๗๖,	๐๘	๖๖๗๒	๕๕๗๒	โทรสาร	๐
๕๓๗๘	๖๑๘๕	www.baansuairesort.com	จ�านวน	
๓๐	ห้อง	ราคา	๓๐๐-๖๐๐	บาท
บ้านสวนดอยช้าง	 (ห่างศูนย์ฯเกษตรฯ)	 ๑๗๔	 หมู่	
๓	ต�าบลวาวี	โทร.	๐๘	๑๒๘๙	๑๖๙๑,	๐๘	๑๘๘๔	
๕๘๔๕	จ�านวน	๘	หลัง	ราคา	๑,๒๐๐-๒,๐๐๐	บาท	
มีลานกางเต็นท์และเต็นท์บริการให้เช่า
บาลโคนี่ ฮิลล์ รีสอร์ท	 ๑๙๓	 ถนนแม่สรวย-ฝาง	
ต�าบลแม่สรวย	โทร.	๐	๕๓๗๘	๖๔๘๑-๒	โทรสาร.	
๐	๕๓๗๘	๖๔๘๓	www.balconyhill.com	จ�านวน	
๓๒	ห้อง	ราคา	๑,๗๕๐-๒,๖๕๐	บาท	
เลาลีรีสอร์ท ๑๕	หมู่	๒๐	ต�าบลวาวี	โทร.	๐	๕๓๗๖	
๐๑๕๐-๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๖	๐๑๕๒	www.laulee-
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hillresort.com	 จ�านวน	๓๒	ห้อง	 ราคา	 ๑,๐๐๐-
๖,๕๐๐	บาท		
สวนทิพย์วนารีสอร์ท	 ๔๙	 บ้านป่าเหียง	 หมู่	 ๑๔	
ถนนเชียงใหม่-เชียงราย	 ต�าบลท่าก๊อ	 กม.ที่	 ๑๐๗	
โทร.	 ๐	 ๕๓๗๒	๔๒๓๑,	 ๐	 ๕๓๗๒	๔๒๒๖-๙,	 ๐	
๒๖๙๑	๐๓๖๓-๔	โทรสาร	๐	๕๓๗๒	๔๒๓๐	www.
suanthipresort.com	จ�านวน	๓๐	ห้อง	บ้านวิลล่า	
๖	หลัง	ราคา	๕,๐๐๐-๘,๐๐๐	บาท	
อุทยานชาวารี รีสอร์ท	๙๓๑	หมู่	๑	บ้านวาวี	โทร.	
๐๘	๑๐๑๒	๑๔๖๑,	๐	๕๓๗๖	๐๑๒๙	โทรสาร	๐	
๕๓๗๖	๐๑๒๙	www.waweeresort.com	จ�านวน	
๑๑	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท	มีลานกางเต็นท์
และเต็นท์บริการให้เช่า

อ�าเภอพาน
เชียงรุ่ง	 ๑๒๖๕	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๒	
๒๓๒๒,	๐	๕๓๗๒	๒๔๒๑,	๐	๕๓๗๒	๒๔๓๓	โทรสาร	
๐	๕๓๗๒	๒๔๒๙		จ�านวน	๓๖	ห้อง		ราคา	๓๕๐-
๕๐๐	บาท
เรือนตะวันรีสอร์ท	 ๔๒	 หมู่	 ๑๒	 บ้านป่าปี้	 ต�าบล
เจริญเมือง	 โทร.	 ๐๘	๕๗๒๓	๙๗๔๑,	 ๐๘	๑๕๑๓	
๗๖๗๕	กรุงเทพฯ	 โทร.	๐	๒๙๔๔	๓๔๖๔	จ�านวน	
๑๒	หลัง	ราคา	๑,๔๐๐-๒,๒๐๐	บาท

อ�าเภอเวียงป่าเป้า
ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท (คอนดอม คอทเทจ)	๑๕๓	หมู่	
๖	 ต�าบลป่างิ้ว	 โทร.	 ๐	 ๕๓๙๕	๒๓๑๒-๔	 โทรสาร	
๐	๕๓๙๕	๒๓๑๑	จ�านวน	๒๑	ห้อง	 	ราคา	๖๐๐-
๑,๓๐๐	บาท
ฟูเฮาส์รีสอร์ท ๑๗๑	 หมู่	 ๑	 ต�าบลป่าง้ิว	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๘	 ๑๑๔๙,	 ๐๘	 ๐๕๐๒	 ๔๕๐๖	www.full-
houseresort.com	จ�านวน	๑๔	ห้อง	ราคา	๖๙๐-
๑,๒๙๐	บาท

เฟ่ืองฟโูฮเทล	๑๙๖	หมู	่๑๐	ต�าบลแม่เจดย์ี	โทร.	๐	
๕๓๗๘	๙๐๗๕	จ�านวน	๑๙	ห้อง	ราคา	๓๕๐-๖๐๐	บาท
ม่อนธารธรรม ๓๖๐	หมู่	 ๑๐	 ต�าบลแม่เจดีย์	 โทร.	
๐	๕๓๗๘	๙๕๔๓-๕,	๐๘	๖๗๙๒	๑๑๑๔	 โทรสาร	
๐	๕๓๗๘	๙๕๔๖	จ�านวน	๑๕	ห้อง	ราคา	๑,๐๐๐-
๑,๗๓๐	บาท

ที่พักบริเวณดอยผาตั้ง
ผาตั้งฮิลล์ ๒๓๕	หมู่	๑๔	โทร.	๐๘	๗๑๙๑	๕๐๓๗,	
๐๘	๙๔๓๒	๑๙๘๓	www.phatang.com	จ�านวน	
๖หลัง	๖	ห้อง	ราคา	๖๐๐	บาท	
พัชรีรีสอร์ท	๒๓๖	หมู่	๑๔	โทร.	๐๘	๑๙๕๐	๕๗๓๑,	
๐๘	๑๕๙๕	๓๖๑๐,	๐๘	๓๓๑๘	๖๙๘๖	จ�านวน	๑๐	
ห้อง	ราคา	๑,๒๐๐	บาท
เหมยฮัว	๓๓๕	หมู่	๑๔	โทร.	๐๘	๗๑๙๑	๘๘๐๘,	๐๘	
๗๓๐๐	๘๓๘๘	จ�านวน	๑๔	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๑,๘๐๐	
บาท/ห้อง	รวมอาหาร
ภูชี้ฟ้าฮิลล์ ๓๗	หมู่	๑๘	โทร.	๐๘	๑๙๘๐	๔๑๖๓,	
๐๘	๙๘๕๐	๑๕๗๗	โทร./โทรสาร	๐	๕๓๙๑	๘๒๓๙	
www.phucheefahhill.com	บ้านพัก	๑๑	หลัง	๑๗	
ห้อง	ราคา	๘๐๐๒,๐๐๐	บาท
ภูปลายฟ้า ๓	หมู่	๑๘	โทร.	๐๘	๖๑๑๗	๘๑๘๓,	๐๘	
๙๙๒๙	๙๐๘๐	www.phuplaifah.com	จ�านวน	๓	
หลัง	๓	ห้อง	ราคา	๕๐๐-๖๐๐	บาท/คน	
ภูสวรรค์รีสอร์ท	๔๔	หมู่	๑๙	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๕๘๕,	
๐๘	๑๙๕๒	๕๙๓๙	โทรสาร	๐	๕๓๙๑	๘๕๘๕	www.
phusawanresort.com	 จ�านวน	 ๑๕	 หลัง	 ราคา	
๒,๐๐๐-๕,๐๐๐	บาท/หลัง
เฮอืนดอกเสีย้ว	๒๕	หมู	่๑๘	ต�าบลปอ	โทร.	๐	๕๓๖๐	
๘๑๘๔,	๐๘	๙๘๕๒	๕๑๔๔,	๐๘	๙๘๕๑	๘๔๔๗,		
๐๘	๐๖๗๘	๐๐๐๙	www.dorksiow.com	จ�านวน	
๔	หลัง	ราคา	๕๐๐	บาท/คน	รวมอาหาร
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อ�าเภอเทิง 
พลอยชมพูรีสอร์ท	 ๒๐๗/๑-๑๔	 หมู่	 ๒	 ต�าบลง้ิว	
โทร.	๐๘	๖๑๑๖	๔๔๐๐,	๐๘	๑๙๙๓	๑๐๑๐	www.
ploychomphuresort.com	 จ�านวน	๑๒	หลัง	 ๘	
ห้อง	ราคา	๓๐๐-๕๐๐	บาท	มีลานกางเต็นท์	
ลานนาไทยวิลล่า	 ๑	 หมู่	 ๔	 บ้านศาลาวัด	 โทร./
โทรสาร	๐	๕๓๖๙	๖๓๔๑	www.lannathaivilla.
com	จ�านวน	๓	หลัง	ราคา	๓,๖๐๐	บาท

ที่พักในบริเวณภูชี้ฟ้า 
คุ้มดอกเสี้ยว	๑๙	หมู่	๒๔	โทร.	๐๘	๕๐๓๔	๙๖๓๕,	
๐๘	๓๓๒๕	๘๗๘๕	 จ�านวน	๗	 หลัง	 ราคา	 ๕๐๐-
๑,๕๐๐	บาท
บ้านพักร่มโพธิ์ทอง	๕๑	หมู่	๑๙	โทร.	๐๘	๗๑๙๑	
๓๕๘๒	จ�านวน	๒	หลงั	(๗	ห้อง)	ราคา	๔๐๐	บาท/คน	
รวมอาหาร		มีลานกางเต็นท์และเต็นท์บริการให้เช่า
ป.บ้านพัก ๗	 หมู่	 ๒๔	 โทร.	 ๐๘	 ๑๖๗๓	๘๗๑๖,	
๐๘	๖๑๗๙	๖๕๑๘	จ�านวน	๔	หลัง	ราคา	๑,๐๐๐-
๑,๒๐๐	บาท
ภูชี้ฟ้านิวส์	 ๙	 หมู่	 ๒๔	 โทร.	 ๐๘	๑๖๗๒	๗๕๑๔,	
๐๘	๑๘๘๒	๔๑๒๙	จ�านวน	๑๑	หลัง	ราคา	๘๐๐-	
๑,๕๐๐	บาท
ภูชี้ฟ้าพาณิชย์ ๑	หมู่	๒๔	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๓๓๑,	
๐๘	 ๑๙๘๐	๔๓๐๖,	 ๐๘	 ๙๔๖๑	๓๔๖๔	 จ�านวน	
๙	ห้อง	 (๑๐	หลัง)	 ราคา	๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท/ห้อง	
๕๐๐	บาท/คน
ภูชี้ฟ้าอินน์ ๒๗	หมู่	 ๒๔	 โทร.	 ๐	๕๓๙๑	๘๒๒๕,	
๐๘	๑๙๖๐	๖๕๓๗	จ�านวน	๑๕	หลัง	ราคา	๔๐๐-
๔,๕๐๐	บาท
ภูชี้ฟ้าลอดจ์	๓	หมู่	๑๙	 โทร.	๐๘	๔๙๔๓	๑๙๖๐	
www.phucheefalodge.com	 จ�านวน	 ๑๓	 หลัง	
ราคา	 ๑,๐๐๐-๒,๔๐๐	บาท/หลัง	 มีลานกางเต็นท์
และเต็นท์บริการให้เช่า

ภชูีฟ้้าโฮมสเตย์ ๑	หมู	่	๒๔	โทร.	๐๘	๑๙๘๐	๔๓๐๖,	
๐๘	๑๗๐๖	๑๑๓๗	www.	phucheefahhomestay.
com	จ�านวน	๘	หลัง	ราคา	๔๐๐-๑,๐๐๐	บาท/หลัง
ภูฟ้าสวรรค์ รีสอร์ท ๑	 ๒/๒	 หมู่	 ๑๙	 โทร.	 ๐๘	
๙๘๙๕	๓๐๙๔,	 ๐๘	๑๘๔๕	๘๖๔๙,	 ๐๘	๑๔๘๕	
๙๓๕๐www.phufhasawan.com	 จ�านวน	 ๗๖	
ห้อง	 ราคา	๑,๕๐๐-๓,๐๐๐	บาท/ห้อง	 รวมอาหาร	
มีเต็นท์ให้เช่า
ภูฟ้าสวรรค์ รีสอร์ท	๒	หมู่	 ๒๔	 โทร.	๐๘	๙๘๙๕	
๓๐๙๔,	 ๐๘	๑๔๘๕	๙๓๕๐,	 ๐๘	๑๘๔๕	๘๖๔๙	
www.phufhasawan.net	จ�านวน	๒๐	หลัง	ราคา	
๑,๕๐๐	บาท/หลัง
ภหูมอกแค้มป์ป้ิง	๓๙	หมู	่๑๙	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๒๔๒,	
๐๘	๑๘๘๔	๑๗๓๙	บ้านพกั	๑๔	หลงั		ราคา	๒,๔๐๐-
๔,๐๐๐	บาท/หลัง	หรือ	๕๐๐	บาท/คน	รวมอาหาร	
มีลานกางเต็นท์และเต็นท์บริการให้เช่า
ร่วมสรรค์สร้าง ๔๑	 หมู่	 ๒๔	 โทร.	 ๐๘	 ๑๙๙๓	
๓๗๐๘	www.phuchifa.net	จ�านวน	๒๓	หลัง	ราคา	
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐	บาท/หลงั	หรอื	ราคา	๗๐๐-๑,๐๐๐	
บาท/ห้อง
ไร่ร่มโพธิ์ทอง	๕๙	หมู่	๑๙	โทร.	๐๘	๗๑๘๙	๑๐๙๙,	
๐๘	๑๙๙๘	๘๐๐๙	www.rairompothongresort.
com	จ�านวน	๒๓	ห้อง	ราคา	๑,๕๐๐-๒,๔๐๐	บาท/
ห้อง	หรือ	๖๐๐	บาท/คน	รวมอาหาร	และมีลานกาง
เต็นท์	แต่ต้องน�าเต็นท์มาเอง
ลักษ์บริการ	๕	หมู่	๒๔	โทร.	๐๘	๑๖๗๓	๑๒๑๖,	๐๘	
๙๗๕๙	๑๖๙๑,	๐๘	๕๗๒๓	๙๑๓๙	จ�านวน	๑๑	หลัง	
ราคา	๒,๐๐๐-๓,๐๐๐	บาท/หลัง
อุกฤษฟาร์มฮิลล์	 (ใกล้กับภูหมอก	 แคมป์ปิ้ง)	 ๓๐	
หมู่	๑๙	โทร.	๐	๕๓๙๑	๘๑๐๐,	๐๘	๑๙๙๒	๘๓๘๔	
โทรสาร	 ๐	 ๕๓๙๑	๘๑๐๐	www.ukristfarmhill.
com	บ้านพัก	๓๑	หลัง	ราคา	๒,๔๐๐-๔,๐๐๐	บาท	
รวมอาหาร
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ดอกฝ้ายรีสอร์ท	ภชูมดาว	(ผาหม่นน้อย)	๒๐/๑	หมู่	
๑๐	โทร.	๐๘	๗๕๔๕	๘๔๒๐	จ�านวน	๑๒	ห้อง	ราคา	
๒,๕๐๐	บาท/หลงั	หรอื	๖๐๐	บาท/คน	รวมอาหาร
ภูชมดาว	 (และโฮมสเตย์ดอยผาหม่น)	 ๑	 หมู่	 ๒๐	
(ก่อนถงึศูนย์เกษตรฯ	๓	หมู)่	โทร.	๐๘	๙๙๕๖	๑๗๗๕	
จ�านวน	 ๘	 ห้อง	 ราคา	 ๑,๐๐๐-๒,๕๐๐	 บาท/ห้อง	

ร้านอาหาร
อ�าเภอเมืองเชียงราย
ข้าวซอยพอใจ หลังโรงแรมวังค�า	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	
๒๙๓๕	(ข้าวซอย/น�้าเงี้ยว)	
ข้าวต้ม	จ.เจริญชัย	๔๐๐/๑๑	ถนนสนามบิน	ต�าบล
เวียง	โทร.	๐	๕๓๗๑	๒๗๓๑	(อาหารจีน)
ข้าวต้มนาย ก.	 ๙๐/๑๑	 ถนนพหลโยธิน	 ต�าบล													
เวียง	 โทร.	๐	๕๓๗๔	๘๕๒๑,	๐๘	๑๘๘๓	๕๗๑๘	
(อาหารไทย)
ข้าวต้มมนีา	ตรงข้ามโรงสเีก่า	โทร.	๐	๕๓๗๑	๖๐๙๙,
๐	๕๓๗๔	๐๐๑๔	(อาหารไทย/จีน)
ครัวเกล็ดปลา	หมู่	๑	ต�าบลริมกก	โทร.	๐๘	๖๙๒๐	
๓๒๕๕	(อาหารไทย)
ครัวต้นไม้ บ้านฝั่งหม่ิน ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๕	๐๓๘๓,	 ๐๘	๖๖๒๕	๒๘๘๑,	 ๐๘	๖๙๑๔	
๕๖๐๓	(อาหารไทย,	อาหารปักษ์ใต้)
ครัวทะเลไทย	๓๗๒	หมู่	๑๐	ต�าบลบ้านดู่	 (ก่อนถึง
สนามบินเชียงราย)	โทร.	๐	๕๓๗๙	๓๗๕๕	(อาหาร
ทะเล,	อาหารไทย)
ครัวภูหลวง	๓๔๗	หมู่	๑	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลท่า
สุด	 (ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	 โทร.	 ๐	๕๓๙๑	
๒๔๒๑-๒,	 ๐๘	 ๑๕๓๑	 ๔๔๔๙	 (อาหารไทยและ
อาหารพื้นเมือง)
ครัวลานจันทร์ มิวสิค	 ๙๓๐/๑๔	 ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลเวียง	 (โรงแรมนิ่มเชียงราย)	 	 โทร./โทรสาร	๐		
๕๓๖๐	๐๔๒๑-๒	

ครัวศิลป์บารอง	๔๗	หมู่	๔	ต�าบลบ้านดู่	 โทร.	๐๘	
๙๔๒๔	๙๙๘๔	(อาหารไทย)
ครัวสีสันน�้ากรณ์ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๕	๒๙๖๙,	๐๘	๑๔๕๓	๘๘๘๕		(อาหารไทย)
ครวัหนองป๋ึง	๒๒๒	หมู	่๖	บ้านหนองป๋ึง	ซอย	๓	ถนน
เด่นห้า-ดงมะดะ	(ใกล้พระธาตุดอยเทควาย)	โทร.	๐	
๕๓๗๕	๖๑๐๒,	 ๐๘	๑๘๘๓	๙๖๙๖	 (อาหารไทย)	
จตจุกัร	๕๔๑/๘	ถนนพหลโยธนิ	ต�าบลรอบเวยีง	โทร.	
๐	๕๓๖๐	๑๓๘๐	(อาหาไทย)
จ่าฮี ข้าวต้มบาทเดียว	๕๖๗/๙	ถนนธนาลัย	ต�าบล
เวียง	โทร.	๐	๕๓๗๔	๐๐๒๔	(อาหารทั่วไป)	
แจ่วฮ้อนหม้อดิน ๑๕๙	หมู่	๓	ถนนพหลโยธิน	ต�าบล
บ้านดู	่(ตรงข้าม	มหาราชภฏัเชยีงราย)	โทร.	๐	๕๓๗๖	
๗๖๑๘	(อาหารพื้นเมือง/อาหารไทย)	
ชายน�้า ๑/๒	หมู่	๒๐	ถนนแควหวาย	ต�าบลรอบเวียง	
(ตดิแม่น�า้กก)	โทร.	๐	๕๓๗๔	๘๒๒๒	(อาหารไทย-จีน)
ชีวิตธรรมดา	คอฟฟี่เฮ้าส์	๑๗๙	หมู่	๒	ซอยร่องเสือ
เต้น	 ๓	 ต�าบลริมกก	 โทร.	 ๐	 ๕๓๑๖	๖๖๒๒,	 ๐๘	
๑๙๘๔	๒๙๒๕	(กาแฟ,	เบเกอรี่,	อาหาร)
ซั้งโภชนา ๖๖/๑	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลริมกก	โทร.
๐	๕๓๑๖	๖๗๙๗,	๐	๕๓๗๕	๐๑๙๖	(อาหารจีน)	
ซากีน่า	 ๘๐	 หมู่	 ๒	 ต�าบลริมกก	 โทร.	 ๐	 ๕๓๑๖	
๖๘๔๘,	๐๘	๑๙๙๓	๗๓๑๑	(อาหารมุสลิม)
ซาลีมา ๔๒๔/๔๓	ถนนมิตรภาพ	โทร.	๐๘	๑๑๐๔	
๗๓๗๓,	 ๐๘	๑๖๐๓	๑๓๑๓,	 ๐๘	๙๖๓๖	๘๕๗๖	
(อาหารอิสลาม)		ซี	แอนด์	ซี	๖๒๐/๒๕	ถนนธนาลัย	
(ใกล้วิทยาลัยอาชีวศึกษา)	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	๙๑๖๗	
(อาหารไทย)	
ฌาร์ค�า	 ๑๓๔/๑๑	หมู่	 ๓	 ต�าบลรอบเวียง	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๔	๖๙๙๙	(อาหารไทย/อาหารพื้นเมือง)	
ดาวินชี่	๘๗๙/๔-๕	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลรอบเวียง	
โทร.	๐	๕๓๗๕	๒๕๓๕	(อาหารยุโรป).
ตองตึง	 ๑/๑	 ถนนสนามบิน	 (ใกล้โรงพยาบาล
เชียงราย)	โทร.	๐	๕๓๗๕	๖๔๐๓	(อาหารพื้นเมือง/
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การแสดงพื้นเมือง)	
ทับทิมหลวง	 ๑๑๐๗	 ถนนเจ้าฟ้า	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๐	
๑๗๕๕,	๐๘	๑๙๕๐	๓๐๑๗	(อาหารไทย-ปลา)
ท่าน�้าภูแล	๑/๓	หมู่	๒	ต�าบลริมกก	โทร.	๐	๕๓๑๖	
๖๘๘๘	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๑๖	๖๕๗๗	 	 (อาหารไทย/
อาหารพื้นเมือง)
โทมะโต ๘๑/๔-๕	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลเวียง	โทร.๐	
๕๓๗๑	๙๐๒๘	(อาหารญี่ปุ่น)
น�้าเงี้ยวป้าสุข	ถนนสันโค้งน้อย	ต�าบลเวียง	โทร.	๐	
๕๓๗๕	๒๔๗๑,	๐๘	๑๒๐๘	๐๖๕๓	(น�้าเงี้ยว)
บ้านกลางเวียง	 ๔๙๘/๙	 ถนนรัตนาเขต	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๔	๔๓๘๙	(อาหารยุโรป)
บ้านขนมจีน ถนนสนามบินเก่า	 (ใกล้	 จ.เจริญชัย)	
โทร.	๐๘	๑๗๑๖	๐๗๘๓	(ขนมจีนน�้ายา)
บ้านชวีติใหม่เบเกอร่ี ถนนพหลโยธนิ	(ตรงข้ามสถานี
ขนส่งเชียงราย)	โทร.	๐	๕๓๗๑	๒๓๕๗	(อาหารไทย/
เบเกอรี่)
บ้านไม้สกั	๑๕๕	ถนนธนาลยั	โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๒๓๔,	
๐๘	๕๐๓๑	๕๖๙๙
แป้นเกร็ดวิลล่า	 ๔๘๑	 ถนนดอยเขาควาย	 ต�าบล
รอบเวียง	โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๕๕๒,	๐	๕๓๗๑	๘๒๘๘	
(อาหารไทย)	
ภัตตาคารเมืองทอง	๘๘๙/๑-๒	ถนนพหลโยธิน	ใกล้
โรงแรมเวียงอินทร์	โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๑๖๒	(อาหาร
ไทย/จีน)
ภูแล ๖๗๓/๑	ถนนธนาลยั	ต�าบลเวยีง	โทร.	๐	๕๓๖๐	
๐๕๐๐	(อาหารพื้นเมือง)
มุมไม้ ๖๔/๕	ถนนสันโค้งหลวง	ต�าบลรอบเวียง	โทร.	
๐๘	๙๑๗๙	๐๕๕๒,	๐	๕๓๗๑	๖๔๑๖	โทรสาร	๐	
๕๓๗๑	๖๓๗๖	
ยูนนาน	 ๒๑๑/๙	 ถนนแควหวาย	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๑	
๓๒๖๓,	๐	๕๓๗๑	๔๙๙๒	(อาหารจีน)	
ราชบรีุ	๔๒๒/๔-๕	ถนนบรรพปราการ	โทร.	๐	๕๓๗๑	
๔๖๓๓	(อาหารไทย)	

ลานอาหารฟ้อนเมืองงาม	 ๒๕๕/๑	 หมู่	 ๑๙	 ถนน
พหลโยธิน	ต�าบลรอบเวียง	โทร.	๐๘	๑๙๙๒	๐๘๗๗,	
๐๙	๔๖๔๐	๖๗๖๗	โทรสาร	๐	๕๒๐๒	๐๓๔๒	(อาหาร
ไทย,	อาหารพื้นเมือง)
ลีลาวดี	๕๘	หมู่	๑๙	ถนนแควหวาย	ต�าบลรอบเวียง	
โทร./โทรสาร	๐	๕๓๖๐	๐๐๐๐
วนาฟาร์มนกกระจอกเทศ ๙	หมู่	๖	ถนนเชียงราย-
เทิง	 บ้านหัวดอย	 ต�าบลท่าสาย	 โทร.	 ๐๘	 ๙๖๓๕	
๗๒๓๓	www.wanafarm.com	 (อาหารไทย	 และ
อาหารจากผลิตภัณฑ์นกกระจอกเทศ)
วิเวียนเฮาส์	 ๖๗/๑	 ถนนสันโค้งน้อย	 ซอย	๙	 โทร.
๐	 ๕๓๗๑	 ๔๙๗๘,	 ๐๘	 ๑๕๓๐	 ๓๒๔๕	 (อาหาร
ไทย,ยุโรป,	กาแฟสด)
เวิลด์คลาสแฮมเบเกอร์	 (WCH)	 ๑๖๒/๒	 หมู่	 ๑๓	
ต�าบลรอบเวียง	(หน้าสนามกอล์ฟกองบินฯ)	โทร.	๐	
๕๓๗๑	๒๗๑๒	
ศรีตรัง	๔๒๑/๑	ถนนบรรพปราการ	ต�าบลเวียง	โทร.
๐	๕๓๗๕	๒๐๗๒	(อาหารไทย)
ศาลาเจ มังสวิรัติ	ตรงข้ามสนง.ที่ดินเชียงราย	 โทร.	
๐	๕๓๗๑	๔๔๘๐	(อาหารเจ,	มังสวิรัติ)
สบันงาขันโตก	๒๒๖/๕๐	ถนนสันโค้งน้อย	โทร.	๐	
๕๓๗๑	๒๒๙๐,	๐	๕๓๗๑	๖๔๔๐	(อาหารพื้นเมือง/
การแสดงพื้นเมือง)	 		
สลุงค�า ๘๓๔/๓	 ถนนพหลโยธิน	 ข้างธนาคารกรุง
ไทย	สาขาห้าแยก	โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๑๙๒	โทรสาร	
๐	๕๓๖๐	๒๑๕๕	
สหรส	สาขาหอนาฬิกา	๔๑๖/๑	ถนนบรรพปราการ	
โทร.	๐๘	๖๙๑๘	๙๑๒๙	(เกาเหลาเลือดหมู)
หลู้ล�า	 ๑๑๘/๘	 หมู่	 ๒๐	 ถนนแควหวาย	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๔	๘๒๒๓	www.lulumchiangrai.com	(อาหาร
พื้นเมือง)
เอกโอชา	 ถนนแม่กก	 ต�าบลริมกก	 (ก่อนถึงโรงแรม
ริมกก	รีสอร์ท)	 โทร.	๐	๕๓๗๑	๒๕๔๓,	๐	๕๓๗๕	
๐๔๙๖	(อาหารไทย)
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เฮือนแม่อุ้ยแสง	๘๕๓/๑	ต�าบลเวียง	โทร.	๐	๕๓๗๑	
๘๗๗๗	โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๓๒๔๗	(อาหารพื้นเมือง 
/ไทย)

อ�าเภอแม่จัน
ข้าวซอยอนงค์ สามแยกแม่จัน	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๗	
๒๔๕๙	(ข้าวซอย	น�้าเงี้ยว	ขนมจีน)
จันทร์ปันนา	 ๒๘๗	 หมู่	 ๘	 ต�าบลแม่ค�า	 โทร.	 ๐๘	
๓๗๘๔	๑๕๕๑	(อาหารไทย)
ซี แอนด์ ซี แม่จัน ๓๔๒	หมู่	๑	ต�าบลแม่ไร่	โทร.	๐	
๕๓๗๖	๓๒๔๑-๓	โทรสาร	๐	๕๓๗๖	๓๒๔๐	(อาหาร
ไทย-ยุโรป)
ทศันาววิ กิว่ทพัยัง้ ๓๒๔	หมู	่๕	ถนนพหลโยธนิ	โทร.	
๐	๕๓๖๖	๐๑๓๓	(อาหารไทย)
นัง่ม่วนก๋ินล�า ๓๖๕	หมู	่๓	ท่าต้นแฟน	ซอย	๑๐	ถนน
สายแม่จนั-ห้วยมะหินฝน	ต�าบลป่าตงึ	โทร.	๐	๕๓๖๖	
๐๒๐๑	(อาหารไทย)	
พาลาโบลา	๒๐๗	หมู	่๑๑	ต�าบลเวยีง	ถนนพหลโยธนิ	
(ก่อนถึงด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง)	โทร.	๐	๕๓๗๗	๒๒๓๔	
(อาหารยุโรป/เบเกอรี่)
ริมจัน	๑๗/๗	หมู่	๑	ถนนพหลโยธิน	(ริมจัน	รีสอร์ท)	
โทร.	๐	๕๓๗๗	๑๘๘๒-๓	(อาหารไทย)
ลานเงินแอนด์รีสอร์ท	๒๓๙	หมู่	๘	ต�าบลป่าตึง	โทร.
๐	๕๓๖๖	๑๑๗๔	(อาหารไทย)
เฮือนจั๋นค�า	๑๑๑	ถนนพหลโยธิน	(หน้าโรงพยาบาล
แม่จัน)	ต�าบลเวียง	โทร.	๐	๕๓๖๖	๐๘๕๕,	๐๘	๙๙๕๑	 
๘๐๖๔	(อาหารพื้นเมือง/อาหารไทย/อาหารจีน)

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 
ซากุระ	 ๘/๘	หมู่	 ๑	 ต�าบลแม่สลองนอก	 (แม่สลอง	
รีสอร์ท)	โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๐๑๔-๘	(อาหารจีน)
ซาลีมา	 ๕๐๐	 หมู่	 ๑	 ต�าบลแม่สลองนอก	 โทร.																								
๐	๕๓๗๖	๕๐๘๘	(อาหารมุสลิม)

ถงิถงิ บ้านเทอดไทย	โทร.	๐	๕๓๗๓	๐๐๖๖	(อาหาร
ไทย-จีน)
แม่สลอง ลิตเติ้ลโฮม	๓๑	หมู่	๑	ต�าบลแม่สลองนอก
โทร.	๐	๕๓๗๖	๕๓๘๙	(อาหารไทย)
แม่สลองวิลล่า ๕	หมู่	 ๑	ต�าบลแม่สลองนอก	 โทร.															
๐	๕๓๗๖	๕๑๑๔-๙	(อาหารจีน)
เล่าซางโภชนา ๙๘	หมู่	๑	ต�าบลแม่สลองนอก	โทร.
๐	๕๓๗๖	๕๓๔๒	(อาหารไทย-จีน)
วังพุดตาล	 ๗๗	 หมู่	 ๑	 ต�าบลแม่สลองนอก	 โทร.																					
๐	๕๓๗๖	๕๐๙๔	(อาหารไทย-จีน)
สน สน ๒/๓	 หมู่	 ๑	 ต�าบลแม่สลองนอก	 โทร.																			
๐	๕๓๗๖	๕๐๘๑	(อาหารไทย-จีน)	
อิ่มโภชนา ดอยแม่สลอง โทร.	๐๘	๙๖๓๗	๕๒๙๐,	
๐	๕๓๗๖	๕๒๙๗	(อาหารจีน)

อ�าเภอแม่สาย
ครัวสุโขทัย	๔๒	หมู่	๑	ต�าบลโป่งผา	โทร.	๐	๕๓๖๔	
๖๒๔๙,	๐๘	๑๕๓๐	๑๙๙๗	www.kruasukhothai.
com	(อาหารไทย-จีน)
นะดาครวัมสุลมิ ๓	หมู	่๓	เวยีงพางค�า	โทร.	๐	๕๓๖๔	
๐๕๙๓	(อาหารอิสลาม)
พรสุโขทัยบุฟเฟต์ ๖๕/๕	หมู่	๘	ต�าบลแม่สาย	(ข้าง
เทศบาลต�าบลแม่สาย)	 โทร.	 ๐๘	 ๑๕๓๐	 ๔๖๒๖,																
๐๘	๙๘๓๒	๖๕๓๐
ยูนนานจิงหลายซุ่น	 ๑๕/๑	 หมู่	 ๘	 แม่สาย	 โทร.																				
๐	๕๓๗๓	๓๔๓๙	(อาหารจีน)
อนันต์ปุระ	 ๕๗/๑	 หมู่	 ๑	 ต�าบลเวียงพางค�า	 โทร.																		
๐	๕๓๖๔	๐๕๐๔	(อาหารไทย)

อ�าเภอเชียงแสน 
โกลเด้น ไอยรา วิลล่า	๒๗๒	หมู่	๑	ต�าบลเวียง	โทร.	
๐	 ๕๓๗๘	 ๔๒๒๖-๗	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๗๘	 ๔๒๒๗	
(อาหารไทย)
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ครัวบ้านรถไฟ	๑๕๕	ถนนเชียงแสน-เชียงของ	โทร.	
๐	๕๓๖๕	๐๖๐๕-๗	(อาหารไทย)
ตะวันริมโขง สามเหลี่ยมทองค�า	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๘	
๔๑๐๒	(อาหารไทย	ปลาแม่น�้า)
บ้านไม้ในสวน	 ๒๘๑	 หมู ่	 ๘	 ต�าบลเวียง	 (ถนน
เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองค�า)	 โทร.	 ๐๘	 ๑๕๓๐	
๐๗๐๘	(อาหารไทย-ปลาแม่น�้า)	 	
ยุ้งข้าว	 ๑๑๙	 บ้านง้ิวเฒ่า	 ต�าบลศรดีอนมลู	 โทร.	๐	
๕๓๖๖	๘๓๕๙,	๐๘	๕๒๒๒	๑๒๒๔	(บฟุเฟต์อาหารไทย)
ร้านศรวีรรณ ๑๕๐	หมู	่๑	ต�าบลเวยีง	โทร.	๐	๕๓๗๘	
๔๐๒๕,	 ๐๘	๙๔๒๙	๘๐๒๐,	 ๐๘	๐๑๒๘	๒๐๐๗	
(อาหารไทย)	
ริมโขง	 ๑๑๕	 หมู่	 ๘	 ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๖๕	
๐๔๔๕๙-๖๐	 โทรสาร	 ๐	 ๕๓๖๕	๐๔๖๐	 (อาหาร
ไทย	ปลาแม่น�้า)

อ�าเภอเชียงของ
ดาวเรือนแพ ต�าบลเวียง	 โทร.	 ๐	 ๕๓๗๙	 ๑๑๗๖
(อาหารไทย)
นางนวล	๒๗๗	หมู่	 ๗	ต�าบลเวียง	 โทร.	๐	๕๓๗๙	
๑๒๗๑,	๐	๕๓๖๕	๕๕๖๗	(อาหารไทย)
บ้านต�ามิละ ๑๑๓	หมู่	๘	ต�าบลเวียง	ถนนสายกลาง	
โทร.	๐	๕๓๗๙	๑๒๓๔	(อาหารไทย)
บ้านผึ้งริมโขง	 ๒๗๘/๓	 หมู่	 ๗	 ต�าบลเวียง	 โทร.	
๐๕๓๗๙	๑๒๖๙,	๐๘	๑๒๘๑	๙๙๖๖	(อาหารไทย-	
ปลาแม่น�้า)
อีซี่บาร์แอนด์เรสโตรอง	 ต�าบลเวียง	 ถนนสายกลาง
โทร.	๐๘	๖๙๑๓	๑๑๔๔	(อาหารไทยและยุโรป)

บริษัทน�าเที่ยวและรถเช่า 
อ�าเภอเมือง 
โกลเด้นไทรแองเกิลทัวร์ ๕๘๐/๒	 ถนนพหลโยธิน	
โทร.	๐	๕๓๗๑	๓๙๑๘	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๓๙๖๓	
www.goldenchiangrai.com		

เจ ทราเวลเซอร์วิส สี่แยกประตูสลี	ถนนพหลโยธิน	
โทร.	๐	๕๓๗๔	๐๔๓๒,	๐๘	๙๗๕๕	๕๗๔๑	โทรสาร	
๐	๕๓๗๔	๐๒๐๖	www.chiangraitravel.com
เชียงรายไบซีเคิลทัวร์	 ๑๔๕	 หมู่	 ๓	 ต�าบลท่าสาย		 
โทร.	๐	๕๓๗๗	๔๕๐๖,	๐๘	๕๖๖๒	๔๓๔๗		โทรสาร	๐ 
๕๓๗๗	๔๕๐๖	www.chiangraibicycletour.com
เชียงรายเอกชัย	 ๗๓๓/๗	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๑	๑๓๕๘,	๐๘	๙๘๕๑	๕๑๒๗	โทรสาร	๐	๕๓๗๑	
๒๙๕๙	www.chiangraiekkachai.com
ตงุหลวง ๘๖๙/๑๔๑	ถนนเปมะวภิาค	โทร.	๐	๕๓๗๕	
๒๑๖๑	โทรสาร	๐	๕๓๗๕	๒๓๑๒	www.tungluang
tour.com
พันธ์จินดาบริการ	 (พี	 ดี	 ทัวร์)	 ๘๖๙/๑๐๐	 ถนน																	
เปมะวภิาค	โทร.	๐	๕๓๗๑	๒๘๒๙	โทรสาร	๐	๕๓๗๑
๙๐๔๑		www.pdtour.com
เพชรบุรีคาร์เร้นท์	 (๑๙๗๘)	 จ�ากัด	 ๔๐๔	 หมู่	 ๑๐		
อาคารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย	 ต�าบล
บ้านดู่	โทร.	๐๘	๗๕๐๕	๐๕๐๙,	๐	๕๓๗๙	๓๓๙๓	
โทรสาร	๐		๕๓๗๙	๓๓๙๔	www.thairentacar.com
แม่สลองทัวร์ ๙๖/๔-๕	 ถนนราชโยธา	 ต�าบลเวียง	
โทร.	๐	๕๓๗๑	๒๕๑๕,	๐	๕๓๗๑	๖๕๐๕-๗	โทรสาร	
๐	๕๓๗๑	๑๐๑๑	www.maesalongtour.com
แอ๊คมี่ทัวร์ ๒๗๒	หมู่	๒	บ้านป่ายางมน	ต�าบลรอบ-
เวียง	๕	กม.จากพ่อขุนฯ	 โทร.	๐๘	๑๙๒๒	๓๑๖๙	
โทรสาร	๐		๕๓๗๐		๐๑๗๐	www.acme-tour.com	
นอร์ทวีลรถเช่า	 ๕๙๑	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๔	๐๕๘๕	 โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๔๘๐๔	www.
northwheels.com	
บัดเจ็ดท์รถเช่า	 ๕๙๐	 ถนนพหลโยธิน	 โทร.	 ๐																	
๕๓๗๔	๐๔๔๒	 โทรสาร	๐	๕๓๗๔	๐๔๔๓	www.	
budget.co.th
สหกรณ์บริการรถเช่า ๑๐๐๕	ถนนวัดเจ็ดยอด	โทร.	
๐๘	๖๙๐๘	๘๗๗๐,	๐๙	๕๕๙๕	๒๒๐๕	
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หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย	 	 	 โทร.	๐	๕๓๑๕	๐๑๖๓,	๐	๕๓๑๗	๗๓๒๗
ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเชียงราย	 	 	 โทร.	๐	๕๓๗๕	๒๑๗๗,	๐	๕๓๗๑	๑๒๘๘
เทศบาลนครเชียงราย		 	 	 โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๓๓๓
สถานีต�ารวจภูธรเชียงราย	 	 	 โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๔๔๔,	๐	๕๓๗๔	๔๕๗๑			
ต�ารวจทางหลวง	 	 	 	 โทร.	๑๑๙๓		 	
ต�ารวจท่องเที่ยวเชียงราย	 	 	 โทร.	๐	๕๓๗๑	๗๗๗๙,	๑๑๕๕
ส�านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	จังหัวดเชียงราย	 โทร.	๐	๕๓๑๕	๐๑๙๒	
	 	 	 	 	 โทรสาร	๐	๕๓๑๗	๗๓๔๐
ส�านักงานจังหวัดเชียงราย	 	 	 โทร.	๐	๕๓๙๑๐	๗๑๑-๓		 	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	 	 โทร.	๐	๕๓๑๗	๕๓๐๓	
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย										 โทร.	๐	๕๓๑๕	๐๑๙๒
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 	 โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๓๐๐,	๐๘	๐๑๒๕	๕๕๕๕

หมิงทรานสปอร์ต	 ๓๙๒	 หมู่	 ๒๑	 ต�าบลรอบเวียง		
โทร.	 ๐	 ๕๓๗๗	 ๔๔๔๔,	 ๐	 ๕๓๗๗	 ๔๐๗๗,	 ๐๘	
๑๔๒๗	๗๘๘๘	 โทรสาร	๐	๕๓๗๑	๙๖๙๙	www.
mingontour.com
เอวิสรถเช่า สาขาดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท	 โทร.	 ๐	
๕๓๗๙	๓๘๒๗	สาขาสนามบนิ	โทร.	๐	๕๓๗๙	๓๘๒๗	
www.avisthailand.com	

 

 

เฮิร์ทเชียงราย	 ภายในท่าอากาศยานนานาชาติแม่
ฟ้าหลวงเชียงราย	โทร.	๐	๕๓๗๕	๓๐๒๒,	๐	๕๓๗๐	
๓๗๑๒	www.hertzthailand.com
หมายเหตุ :	 ตรวจเช็คข้อมูลผู้ประกอบการน�าเที่ยว
ได้ที่ส�านักงานทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์	
สาขาจังหวัดเชียงใหม่	 โทร.	 ๐	 ๕๓๒๐	 ๔๖๐๒,	 ๐	
๕๓๒๐	๔๔๘๕
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หออูบค�ำ

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท.

สำานักงานใหญ่
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑
e-mail: info@tat.or.th
www.tourismthailand.org

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดำาเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๔๖
เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ททท. สำานักงานเชียงราย
๔๔๘/๑๖ ถนนสิงหไคล อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๓, ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๗๔-๕ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๗๔๓๔
e-mail: tatchrai@tat.or.th

พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงราย และพะเยา
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๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ทุกวัน
บริ การข้ อมู ล ท่อง เที่ ย วทาง
โทรสาร ๒๔ ชั่วโมง
e-mail: info@tat.or.th
www.tourismthailand.org

ข้อมูล : ททท. สำานักงานเชียงราย
กองข่าวสารท่องเที่ยว (โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕)
ออกแบบและจัดพิมพ์ : กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด
ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีนาคม ๒๕๖๐
ห้ามจำาหน่าย

วัดร่องขุ่น 
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