 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 พ.ย. 2020 17:29

ทัวร์เชยี งราย มหัศจรรย์เชยี งราย 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงราย
นมัสการไหว้พระ ณ.

วัดรอ่ งขุ่น
วั ดพระแก้ว
พระธาตุดอยเขาควาย

ตื่นตากับธรรมชาติท่ี

ไรเ่ ชิญตะวัน
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
ไรบ่ ุญรอด

สบายๆกับการใช้จา่ ยที่

ไนท์บาซา่ เชียงราย


ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

2 - 3 คน - รถ 6 ที่นัง่
4 - 5 คน - รถ 6 ที่นัง่
6 - 9 คน - รถต้ ู

6,800
6,000
5,700

วันหยุดยาว หรอื เทศกาล รับกร๊ ปุ 8 ทา่ นขึ้นไป
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง


รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินเชียงราย – ไรช่ าฉยุ ฟง - ถ้ำปลา - ตลาดชายแดนแมส่ าย - สามเหลี่ยมทองคำ

วันที่ 1

สนามบินเชียงราย – ไรช่ าฉยุ ฟง - ถ้ำปลา - ตลาดชายแดนแมส่ าย - สามเหลี่ยมทองคำ
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

05:00
07:00
08:30
09:15
11:15
13:30
15:30

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินเชียงราย เที่ยวบินที่ FD 3199
ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ
นำเดินทางสู่ ไรช่ าฉุยฟง
ชมวัดพุทธสถานถ้ำปลา
ช้อบป้ งิ ตลาดชายแดนแมส่ าย
สามเหลี่ยมทองคำ

ตั้ งอยใู่ นอำเภอแมจ่ ั น เชียงราย กอ่ นถึงบ้านเทอดไทย ซึ่งเป็นไรช่ าแหง่ ที่ 2
เนื้อที่กว่า 500 ไร่ ให้บรรยากาศของไรช่ าที่กว้างใหญ่ ปลูกชาโค้งวนไปตามไหล่เขา
นักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด
นอกจากนั้ นยังมีร้านอาหาร และเครือ่ งดื่ม เบอเกอรี่ แสนอรอ่ ยให้บรกิ าร
ไร ่ชาฉ ุยฟง

ถ้ำปลา

มลี ำธารเล็กๆไหลออกจากใต้ภเู ขาหนิ ปนู ทะลผุ า่ นภเู ขาหลายเส้นทางโดยไหลออกท
างหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออก และภายในถ้ำมีพระพุทธรปู ศิลปะพม่า
สร้างขึ้นโดยพระภิกษชุ าวพม่า ประชาชนทั่วไปเรยี กว่า พระทรงเครือ่ ง
ตลาดชายแดนแม่สาย

ทา่ นสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีมากมายละลานตาในราคาที่ถูกแสนถูก ทั้ งเสื้อผ้า
กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดเอ
สามเหลี่ยมทองคำ ไปที่เดียวเที่ยวได้ถึง 3 ประเทศคือ ไทย ลาวและพมา่
เป็นจุดตัดของแมน่ ้ ำโขงกับแมน่ ้ ำรวก คนทั่วไปเรยี กวา่ สบรวก
จุดยอดนยิ มที่นักทอ่ งเที่ยวพลาดไมไ่ ด้ คือ
การถา่ ยรปู บรเิ วณซ้ มุ ประตูสามเหลี่ยมทองคำ
อาหาร
กลางวั น ร้านอาหาร อำเภอแมส่ าย
เย็น

ที่พัก

ร้านอาหารหลู้ลำ

เวียงอินทร์ เชียงราย หร ือ โพธิ์วดล ร ีสอร์ ท ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

วัดรอ่ งขนุ่ - ไรบ่ ุญรอด - วัดรอ่ งเสอื เต้น - ไรเ่ ชิญตะวัน - ไนท์บาร์ซา่ เชียงราย
กำหนดการ

สถานี่ท่องเที่
ยว

07:00 ทานอาหารเช้าที่รสี อร์ทก่อนที่จะเดินทาง
09:00 ชมวัดรอ่ งขุ่น สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย
10:00 ชมไรบ่ ุญรอด ไรท่ ่สี วยงามและใหญ่ท่สี ุดในเชียงราย
12:30 ร้านน้ำเงี้ยวชื่อดัง ร้านพอใจ เจ้าของร้านคือพี่ชายของอาจารย์ เฉลิมชัย
โฆษติ พิพัฒน์
13:30 เดินทางชม วิหารสีฟ้าที่วัดรอ่ งเสือเต้น
15:00 ไรเ่ ชิญตะวัน ศูนย์ปฎิบัติธรรมที่ท่าน ว.วิชรเมธ ี
16:45 ซื้อของฝากที่ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย
เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษติ พิพัฒน์
ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ท่มี ีเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไร ่บุญรอด ไรท่ ่สี วยงามและใหญ่ท่สี ุดในเชียงราย
สัมผัสบรรยากาศเหมือนอยใู่ นตา่ งประเทศ
รวมถึงเป็นไรข่ ้ าวบาร์เลย่ ์ แหง่ แรกและแหง่ เดียวในเชียงราย
็ ศิลปะประยกุ ต์ที่เปน็ เอกลักษณ์
วัดร อ่ งเสือเต้น วิหารสีฟ้า สวยงามแปลกตาเปน
ฝีมือการรังสรรค์ของนายพุทธา กาบแก้ว หรอื สลา่ นก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย
ไร เ่ ชิญตะวัน ชมสถานที่อันสงบ เป็นธรรมชาติ และเป็นศูนย์ปฎิบัติธ รรมที่ทา่ น
ว.วิชรเมธ ี ได้พัฒนาและปรับปรงุ ให้ประชาชนได้มาศึกษาธรรมะและปฎิบัติธรรม
ไนท์บาร์ ซ่าเชียงราย อิสระช้อปป้ ิงและซื้อของฝาก
วัดร ่องขุ่น

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น บุฟเฟ่ต์ อาหารเหนื อ ณ ร้านสบั นงา
เย็น

ที่พัก

อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

เวียงอินทร์ เชียงราย หร ือ โพธิ์วดล ร ีสอร์ ท ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

วัดพระแก้ว - ดอยเขาควาย – น้ำพุร้อนโป่งพระบาท - บ้านดำ – สนามบิน – กรงุ เทพฯ
กำหนดการ

สถานที่ท่องเที่ย
ว

08:30 หลังอาหารเดินทางสู่สถานีท่ ่องเที่ยว
09:00 เดินทางชมวัดพระแก้วเชียงราย
10:30 จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย จุดชมวิวเมืองเชียงราย
11:30 น้ำพุร้อนโป่งพระบาท น้ำพุร้อนธรรมชาติ
14:30 ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และกลับสตู่ ั วเมือง แวะซื้อของฝาก
จนได้เวลานัดหมาย
17:00 เดินทางสสู่ นามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:05 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเชียงราย สายการบิน...เที่ยวบินที่...
20:25 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
วัดพระแก้วเชียงราย พระอารามหลวงชั้ นตรี แตเ่ ดิมมีชื่อวา่ วั ดป่าเยี้ย เยี้ยแปลวา่ ไม้ไผ่ บริเวณทีต่ ั้ งวั ดเป็นป่าไผ่จึงตั้ งชื ่อตามสถานทีต่ ั้ ง
ร้ านเมลอินยัวเม้าท์ คอฟฟี่ ร้านกาแฟริมน้ำกก แวะถา่ ยรูปสวยๆ บรรยากาศดีๆ
จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย ป็นทีป่ ระดิษฐานองค์พระบรมสารีรกิ ธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายทีม่ คี วามสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากทีส่ ุด
น้ำพรุ ้ อนโป่งพระบาท น้ำพุร้อนธรรมชาติ เป็นแอง่ น้ำร้อน อุณหภูมริ ้ อนอยูร่ ะหวา่ ง 48-50 องศา
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้ นโดย อ.ถวั ลย์ ดั ชนี ศลิ ปินแห่งชาติ ทีม่ ฝี ีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม

เ

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น บุฟเฟ่ต์ อาหารเหนื อ ณ ร้านสบั นงา

ราคานี้รวม
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขั บ+น้ำมั น
คา่ ทีพ่ ั ก 2 คืน (กรณีเศษเสริมเตียงพั ก 3 ทา่ น)
คา่ ธรรมเนียมเข้าชมตามรายการทีร่ ะบุสำหรั บคนไทย / ตา่ งชาติเพิ่มทา่ นละ 300 บาท
อาหาร 6 มื้อ
คา่ ประกั นอุบัตเิ หตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รั กษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื ่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลั บ กรุงเทพ
ุ - เชียงราย
คา่ มินิบาร์ในห้องพั ก และคา่ ใช้จา่ ยสว่ นตั ว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซั กรีด เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยและคา่ อาหารทีน่ อกเหนื อจากรายการระบุ
ภาษีมลู คา่ เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
คา่ ประกั นภั ยธรรมชาติ,ประกั นชีวติ ส่วนตั ว
คา่ อาหารสำหรั บทา่ นทีท่ านเจ,มั งสวิรัต,อิสลาม

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

