 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 17 ธ.ค. 2018 16:43

แพค็ เกจทัวร์เชยี งราย แมฟ่ ้ าหลวง ภชู ้ ฟี ้ า 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
โดยเครือ่ งบิน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงราย..เดินทาง 2-5 ทา่ น พนักงานขับรถจะทำหน้าที่
เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
นมั สการ ใหว้พระ
วัดรอ่ งขนุ่
วัดรอ่ งเสือเต้น
ไรเ่ ชิญตะวัน

ตื่นตากั บ
สวนแมฟ่ ้ าหลวง
ทะเลหมอก ภูช้ ฟี ้ า
ไรร่ น่ื รมย์
ชมไรบ่ ญุ รอด
ไรช่ าฉุยฟง
สบายๆช้อบกั บ
ตลาดไนท์บาซาร์
ตลาดชายแดนแมส่ าย


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

2 - 3 ทา่ น (รถเก๋ง)
4 - 5 ทา่ น (รถ 6 ที่นัง่ )
6 - 9 ทา่ น (รถต้ )ู

7,500.7,000.6,500.-

หมายเหตุ..
- เดินทางชว่ งวันหยดุ ยาว หรอื เทศกาลปีใหม่ รับกร๊ ปุ 8 ทา่ นขึ้นไป
- ราคาช่วงวันหยุดยาว หรอื เทศกาลปีใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง


รายละเอียด

วันที่ 1

วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ญุ รอด – ไรเ่ ชิญตะวัน - ภูช้ ฟี ้ า

วันที่ 1

วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด – ไรเ่ ชิญตะวัน - ภูช้ ฟี ้ า
การเดินทาง ช่วงเช้า
06.00 / 05.30 / 06.00 เช็คอินที่เคาน์เตอร์ไทยแอร์เอเชีย /สายการบินนกแอร์
/สายการบินไลอ้อนแอร์
08.10 / 07.30 / 08.20 เดินสสู่ นามบินเชียงราย โดยแอร์เอเชีย /สายการบินนกแอร์
/สายการบินไลอ้อนแอร์
09.30 / 08.45 / 09.45 เดนิ ทางถึงสนามบนิ เชยี งราย ไกด์ให้การต้อนรับ
นำทุกทา่ นเดินทางเพื่อชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว วัดรอ่ งขนุ่ ไรบ่ ุญรอด
ช่วงบ่าย
นำทา่ นเดินทางไปชมไรเ่ ชิญตะวัน หลังจากนั้ นเดินทางสภู่ ูช้ ฟี ้ า

วันที่ 1

วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด – ไรเ่ ชิญตะวัน - ภูช้ ฟี ้ า
สถานที่ท่องเ ชว่ งเช้า
ที่ยว
ชม วั ดรอ่ งขุ่น เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษติ พิพัฒน์
ศิลปินของจังหวัด เชียงราย
เพื่อมงุ่ สร้างงานพทุ ธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิ่งใหญต่ อ่ คนทั้ งโล
กเพื่อถวายตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ั ว จนเป็นที่ร้ จู ั กของชาวตา่ งชาติในนาม
White Temple
เที่ยว ไรบ่ ุญรอด หรอื สิง ห์ ปาร์ค เชียงราย
ซึ่งเป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไปด้วยทงุ่ ดอกไม้เมืองหนาวนาน
าพันธ์ ุ ภายในมีรถโดยสารคอยอำนวยความสะดวก พาทุกทา่ นไปยังตามจุดตา่ งๆ
เพื่อเก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จัดไว้อยา่ งอลังการ
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ไรเ่ ชิญตะวั น หรอื ศนู ย์วิปัสสนาสากลไรเ่ ชิญตะวัน ตั้ งอยทู่ ี่
บ้านใหมส่ ั นป่าเหยี ง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้กอ่ สร้างขึ้นโดย พระมหาวฒุ ิชัย
วชิรเมธ ี (ท่าน ว.วชิรเมธ)ี
มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก
มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่
ในตามความตั้ งใจเดิมของพระอาจารย์นั้นอยากจะใช้สถานที่แหง่ นี้เป็นสถานที่ปลีกวิเวก
เพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมสว่ นตัวของพระอาจารย์เองเทา่ นั้ น
แตใ่ นภายหลังได้มีลูกศิษย์เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับมีรายการโทรทัศน์เข้ามาถา่ ยทำรายการ
จึงทำให้สถานที่แหง่ นี้เป็นที่ร้ จู ั กของผ้ แู สวงบญุ
และต้องการสถานที่สงบในการพักจิตใจมากขึ้น
พระอาจารย์จึงได้ทำให้สถานที่แหง่ นี้เปน็ ศนู ย์วิปัสสนา
เพื่อเป็นที่พักพิงจิตใจให้กับญาติโยมทั้ งหลาย
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ภูช้ ีฟ้า ภูช้ ฟี ้ าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น
ติดชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธปิ ไตยประชาชนลาว
อยใู่ นพื้นที่เขตอำเภอเทิง อยใู่ นเขตป่าสงวนแหง่ ชาติ
มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติด้วยลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลมเป็นแนวยาว
ที่ชี้ไปบนฟ้ าทางฝั่งประเทศลาว จึงเป็นที่มาของชื่อ

วันที่ 1

วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด – ไรเ่ ชิญตะวัน - ภูช้ ฟี ้ า
อาหาร

ท่ีพัก

มื้อกลางวั น
บุฟเฟ่ต์ ที่ร้านอาหารไทย
มื้อเย็น
ร้านอาหารของรสี อร์ท
ภูหมอกดอกไม้ หรอื เทียบเทา่

วันที่ 2

ชมทะเลหมอกภูช้ ฟี ้ า – ไรร่ นื่ รมย์ – วัดรอ่ งเสอื เต้น – ไนท์บาซาร์เชียงราย
การเดินทาง ช่วงเช้า
ชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้า เดินทางสตู่ ั วเมืองเชีนงราย ระหวา่ งทางแวะน้ำตกภซู าง
ช่วงบ่าย
เดินทางถึงตัวเมืองเข้าเช็คอินที่พัก ก่อนจะเดินทางต่อชมสถานที่ท่องเที่ยว
ชมวิหารสีฟ้าที่วัดรอ่ งเสือเต้น ไรร่ น่ื รมย์ ช๊อปป้ ิงที่ตลาดไนท์บาซาร์

วันที่ 2

ชมทะเลหมอกภูช้ ฟี ้ า – ไรร่ นื่ รมย์ – วัดรอ่ งเสอื เต้น – ไนท์บาซาร์เชียงราย
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้า กอ่ นพาทา่ นกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปยังตัวเมือง ระหวา่ งทางแวะน้ำตกภซู าง
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เช็คอินเข้าที่โรงแรม
จากนั้ นพาคณะไป ไรร่ ่นื รมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรยี ์ ของคนรนุ่ ใหม่ โดยสองพี่น้อง
ทายาทธรุ กิจผลิตชิ้นสว่ นยานยนต์ SAT ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ
และควบคุมน้ำหนักอยา่ งถูกวิธแี ละปลอดภัย
ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไมม่ ีสารเคมีหรอื เรยี กแบบค้ นุ หู คือ พืชเกษตรอินทรยี ์
(Organic) ตามอัธยาศัย
เที่ยวชม วิหารสีฟ้าที่ วั ดรอ่ งเสือเต้น สถานที่ทอ่ งเที่ยวใหมข่ องเชียงราย
ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว
หรอื สล่านก ศิลปินท้องถ่นิ ชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย
โฆษติ พิพัฒน์และเคยเข้าไปทำงานที่วัดรอ่ งขุ่นเป็นศิลปะประยุกต์ท่ี
เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้ าตัดกับสีทอง
ลวดลายตา่ งๆที่พริ้วไหวนั้ นสลา่ นกได้จากการเรยี นร้ จู ากอาจารย์ แตศ่ ิลปะของ
อาจารย์จะ ใช้โทนสีขาว
และมีการใช้กระจกแตข่ องสลา่ นกดัดแปลงมาเป็นการใช้สีน้ำเงินฟ้ าแทนเพื่อให้เป็นเอก
ลักษณ์
แวะช้อปป้ งิ ที่ ตลาดไนท์บาซาร์ ซึ่งเปน็ แหลง่ ช้อปป้ งิ สินค้าพื้นเมืองมากมาย ทั้ งผ้าไหม
ผ้าทอ งานศิลปะต่าง ๆ ของทางภาคเหนอื รวมไปถึงของกินของใช้ต่างๆ เดินเพลิน ๆ
อากาศเย็นสบาย จากนั้ นนำคณะเดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ชมทะเลหมอกภูช้ ฟี ้ า – ไรร่ นื่ รมย์ – วัดรอ่ งเสอื เต้น – ไนท์บาซาร์เชียงราย
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารรสี อร์ท
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร ณ บอ่ ก้ งุ อำเภอเทิง ชิมก้ งุ สดๆ

ที่พัก

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย
โรงแรมเวียงอินน์ รเิ วอร์ไซด์ หรอื เทียบเทา่

วันที่ 3

ไรช่ าฉยุ ฟง –ดอยตุง - แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ -กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ชมไรช่ าฉุยฟง สวนแม่ฟ้าหลวง หรอื สวนดอยตุง
ช่วงบ่าย
อิสระช้อบป้ งิ ที่ตลาดชายแดนแมส่ าย ชมสามเหลี่ยมทองคำ แวะซื้อของฝาก
เมื่อได้เวลาสมควรเดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16.00 / 18.45 / 19.20
เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย/นกแอร์/ไลอ้อนแอร์
17.20 / 20.00 / 20.35 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

ไรช่ าฉยุ ฟง –ดอยตุง - แมส่ าย - สามเหลี่ยมทองคำ -กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางชม ไรช่ าฉุยฟง พาทา่ นแวะถา่ ยรปู กับไรช่ าดัง
พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ พาทา่ นลองชิมชาเขียว และ
เบอเกอรีแ่ สนอรอ่ ยจากทางไร่ ตามอัธยาศัย
เที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวงที่พระตำหนั กดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หรอื สวนดอยตุง
เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว สูง 950
เมตรเหนอื ระดับน้ำทะเลอยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนอื ของพระตำหนัก สร้างเมื่อปี พ.ศ.
2534 บรเิ วณที่ตั้งของสวน สามารถปลูกดอกไม้เมื่องหนาวได้
จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพื่อให้ประชาชนที่ไมม่ ีโอกาสไปตา่ งประเทศได้ร้ จู ั กและชื่น
ชมดอกไม้ที่แปลกตาแตกตา่ งจากที่พบเหน็ โดยทั่วๆไป
ภายในสวนได้รับการออกแบบตกแตง่ ด้วยพันธ์ ไุ ม้ดอกไม้ประดับนับหมื่นอยา่ งสวยงามยิ่ง
ราวกับผืนพรมธรรมชาติที่แปนเปลี่ยนไปตามทกุ ฤดูกาลละลานตาด้วยแปลงไม้ดอก
และไม้พมุ่ ดอกไมท่ ี่นผี่ ลัดเปลี่ยนหมนุ เวียนออกดอกตลอดทกุ วันของปี
ช่วงบ่าย
พาคณะเข้าด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อทำบัตรผ่านแดนไปยังประเทศพม่า
กรณที ่านที่ประสงค์จะทำบัตรผ่านแดนให้เตรยี มบัตรประชาชนไว้ด้วย
เดินทางสเู่ ชียงแสนไปที่เดียวแตไ่ ด้เที่ยวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย
ลาวและพมา่ บรเิ วณ สามเหลี่ยมทองคำ แหง่ นี้
แรกเรมิ่ เดิมทีเป็นแหลง่ ขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโดง่ ดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลก
กับฝ่นิ
ซึ่งในบรเิ วณนี้เหมาะอยา่ งยิ่งในการแลกเปลี่ยนเนือ่ งจากทั้ งที่ตั้งและการเดินทางที่ไมย่ าก
นัก เพราะ สามเหลี่ยมทองคำเป็นจดุ ตัดของแมน่ ้ ำโขงกับแมน่ ้ ำรวก ที่ผ้ คู นทั่วไปเรยี กวา่
สบรวก เมื่อวันเวลาผ่านไป
การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝ่ินเรม่ิ หมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่อ
งเที่ยวแทนจุดยอดนยิ มที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรปู โดยเฉพาะ
บรเิ วณซ้ มุ ประตูสามเหลี่ยมทองคำ
17.30 น. เดินทางถึงเชียงราย ซื้อของฝากที่ร้านนันทวันกอ่ นเดินทางไปยังสนามบิน

วันที่ 3

ไรช่ าฉยุ ฟง –ดอยตุง - แมส่ าย - สามเหลี่ยมทองคำ -กรงุ เทพฯ
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน
ที่ร้านอาหาร

อัตรานี้รวม
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม
คา่ ที่พัก 2 คืน (กรณเี ศษเสรมิ เตียงพัก 3 ทา่ น)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบสุ ำหรับคนไทย+อาหาร 6 มื้อ ตา่ งชาติเพิ่ม ทา่ นละ 300 บาท
คา่ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไมร่ วม
ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยและคา่ อาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตสว่ นตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1036

