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ทัวร์เชยีงราย มหัศจรรย์เชยีงราย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงราย

 
นมัสการไหว้พระ ณ.

วัดรอ่งขุ่น                 
วัดพระแก้ว               
พระธาตดุอยเขาควาย 



ตื่นตากับธรรมชาติท่ี

ไรเ่ชิญตะวัน
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

ไรบุ่ญรอด

สบายๆกับการใช้จ่ายท่ี

ไนท์บาซ่าเชียงราย  

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

2 - 3 คน      - รถ 6 ท่ีนัง่ 6,800

4 - 5 คน - รถ 6 ท่ีนัง่ 6,000

6 - 9 คน        - รถตู้ 5,700

วันหยุดยาว หรอื เทศกาล รับกรุ๊ป 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินเชียงราย – ไรช่าฉยุฟง - ถ้ำปลา - ตลาดชายแดนแม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ



กำหนดการ
05:00     พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:00     เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงราย เท่ียวบินท่ี FD 3199
08:30     ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ 
09:15     นำเดินทางสู่ ไรช่าฉุยฟง  
11:15     ชมวัดพุทธสถานถ้ำปลา
13:30     ช้อบป้ิงตลาดชายแดนแม่สาย
15:30     สามเหลี่ยมทองคำ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ไร ่ชาฉุยฟง  ต้ังอยู่ในอำเภอแม่จัน เชียงราย ก่อนถึงบ้านเทอดไทย ซึ่งเป็นไรช่าแหง่ท่ี 2

เนื้ อท่ีกว่า 500 ไร ่ให้บรรยากาศของไรช่าท่ีกว้างใหญ่ ปลูกชาโค้งวนไปตามไหล่เขา
นักท่องเท่ียวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด
นอกจากน้ันยังมีร้านอาหาร และเครือ่งดื่ม เบอเกอรี ่แสนอรอ่ยให้บรกิาร
ถ้ำปลา 

มีลำธารเล็กๆไหลออกจากใต้ภูเขาหนิปูนทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกท
างหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออก และภายในถ้ำมีพระพุทธรปูศิลปะพม่า
สร้างข้ึนโดยพระภิกษชุาวพม่า ประชาชนท่ัวไปเรยีกว่า พระทรงเครือ่ง
ตลาดชายแดนแม่สาย 
ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าท่ีมีมากมายละลานตาในราคาท่ีถูกแสนถูก ท้ังเสื้ อผ้า
กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดเอ 
สามเหล่ียมทองคำ  ไปท่ีเดียวเท่ียวได้ถึง 3 ประเทศคือ ไทย ลาวและพม่า
เป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวก คนท่ัวไปเรยีกว่า สบรวก
จุดยอดนยิมท่ีนักท่องเท่ียวพลาดไม่ได้ คือ
การถ่ายรปูบรเิวณซุ้ มประตูสามเหลี่ยมทองคำ

อาหาร
กลางวัน     ร้านอาหาร อำเภอแมส่าย

เย็น           ร้านอาหารหลู้ลำ

ท่ีพัก เวียงอินทร์ เชียงราย หรือ โพธิ์ วดล รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินเชียงราย – ไรช่าฉยุฟง - ถ้ำปลา - ตลาดชายแดนแม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ



วันท่ี 2
วัดรอ่งขุ่น - ไรบุ่ญรอด - วัดรอ่งเสอืเต้น - ไรเ่ชิญตะวัน - ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

กำหนดการ
07:00    ทานอาหารเช้าท่ีรสีอร์ทก่อนท่ีจะเดินทาง
09:00    ชมวัดรอ่งขุ่น สร้างข้ึนจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย
10:00     ชมไรบุ่ญรอด  ไรท่ี่สวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเชียงราย
12:30     ร้านน้ำเงี้ ยวชื่อดัง ร้านพอใจ เจ้าของร้านคือพี่ชายของอาจารย์ เฉลิมชัย
โฆษติพิพัฒน์   
13:30     เดินทางชม วิหารสีฟ้าท่ีวัดรอ่งเสือเต้น  
15:00     ไรเ่ชิญตะวัน  ศูนย์ปฎิบัติธรรมท่ีท่าน ว.วิชรเมธ ี
16:45      ซื้ อของฝากท่ีไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

สถานี่ท่องเท่ี
ยว วัดร่องขุ่น  เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์

ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไร ่บุญรอด  ไรท่ี่สวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเชียงราย
สัมผัสบรรยากาศเหมือนอยู่ในต่างประเทศ
รวมถึงเป็นไรข้่าวบาร์เล่ย์แหง่แรกและแหง่เดียวในเชียงราย  
วัดร่องเสือเต้น  วิหารสีฟ้า สวยงามแปลกตาเป็นศิลปะประยุกต์ท่ีเป็นเอกลักษณ์
ฝีมือการรังสรรค์ของนายพุทธา กาบแก้ว หรอื สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย
ไร ่เชิญตะวัน ชมสถานท่ีอันสงบ เป็นธรรมชาติ และเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมท่ีท่าน
ว.วิชรเมธ ีได้พัฒนาและปรับปรงุให้ประชาชนได้มาศึกษาธรรมะและปฎิบัติธรรม
ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย อิสระช้อปป้ิงและซื้ อของฝาก

อาหาร
เช้า         ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน   บุฟเฟ่ต์ อาหารเหนือ ณ ร้านสบันงา

เย็น         อสิระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก เวียงอินทร์ เชียงราย หรือ โพธิ์ วดล รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว



วันท่ี 3
วัดพระแก้ว - ดอยเขาควาย – น้ำพุร้อนโป่งพระบาท - บ้านดำ – สนามบิน  – กรงุเทพฯ

กำหนดการ
08:30    หลังอาหารเดินทางสู่สถานีท่่องเท่ียว
09:00    เดินทางชมวัดพระแก้วเชียงราย 
10:30    จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย จุดชมวิวเมืองเชียงราย
11:30     น้ำพุร้อนโป่งพระบาท   น้ำพุร้อนธรรมชาติ
14:30     ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และกลับสู่ตัวเมือง แวะซื้ อของฝาก
จนได้เวลานัดหมาย
17:00      เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:05     เหนิฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบิน...เท่ียวบินท่ี...
20:25     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเท่ีย
ว วัดพระแก้วเชียงราย   พระอารามหลวงช้ันตร ีแตเ่ดมิมช่ืีอวา่วัดป่าเย้ีย เย้ียแปลวา่ไม้ไผ่ บรเิวณทีต้ั่งวัดเป็นป่าไผ่จึงต้ังช่ือตามสถานทีต้ั่ง

ร้านเมลอินยัวเม้าท์ คอฟฟ่ี ร้านกาแฟรมิน้ำกก แวะถ่ายรปูสวย  ๆบรรยากาศดีๆ

จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย  เป็นทีป่ระดษิฐานองค์พระบรมสารรีกิธาตแุละเป็นจุดชมววิเมืองเชียงรายทีม่คีวามสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากทีสุ่ด  

น้ำพุร้อนโป่งพระบาท   น้ำพุร้อนธรรมชาต ิเป็นแอง่น้ำร้อน อณุหภูมร้ิอนอยู่ระหวา่ง 48-50 องศา 

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างข้ึนโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศลิปินแห่งชาต ิทีม่ฝีีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน    บุฟเฟ่ต์ อาหารเหนือ ณ ร้านสบันงา

ราคาน้ีรวม

คา่รถเดนิทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 

คา่ทีพั่ก 2 คืน  (กรณีเศษเสรมิเตยีงพัก 3 ทา่น) 

คา่ธรรมเนียมเข้าชมตามรายการทีร่ะบุสำหรับคนไทย / ตา่งชาตเิพ่ิมทา่นละ 300 บาท

อาหาร 6 ม้ือ 

คา่ประกันอบัุตเิหตใุนวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  



คา่ต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ กรุงุเทพ - เชียงราย

คา่มนิิบาร์ในห้องพัก และคา่ใช้จ่ายส่วนตัว เช่น คา่โทรศัพท์ คา่ซักรดี เป็นต้น

คา่ใช้จ่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการระบุ

ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% 

คา่ประกันภัยธรรมชาต,ิประกันชีวติส่วนตัว

คา่อาหารสำหรับทา่นทีท่านเจ,มังสวรัิต,อสิลาม

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1035

https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1035
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