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ทัวร์เชยีงราย ดอยแม่สลอง สามเหล่ียมทองคำ 3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงราย

นมัสการไหว้พระทำบุญ

วัดพระสิงห์วหิาร 
วัดรอ่งเสือเต้น 
วัดห้วยปลาก้ัง 

ตื่นตากับธรรมชาติท่ี        



ไรช่าฉุยฟง              

สบายๆกับการจับจ่าย

ตลาดชา
ตลาดดอยเวา

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

               2 - 3  คน  -  รถ 6 ท่ีนัง่ 7,800

               4 - 5  คน  -  รถ 6 ท่ีนัง่ 7,000

               6 - 9  คน  -  รถตู้  6,500

วันหยุดยาว/เทศกาล รับกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านข้ึนไป
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ -  วัดรอ่งขุ่น – ไรบุ่ญรอด – วัดรอ่งเสอืเต้น – บ้านดำ – ไนท์บาร์ซ่า

กำหนดการ
05:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย

07:00    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงราย เทีย่วบินที ่FD 3199

08:30    ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ จากน้ันนำเดนิทางสู่ วัดรอ่งขุ่น ไรบุ่ญรอด

13:30      หลังอาหารกลางวัน พาทา่นไปชม วัดรอ่งเสือเต้น  วัดห้วยปลาก้ัง  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดร่องขุ่น   หนึง่แลนด์มาร์คท่ีต้องไปเม่ือไปเยือนเชียงราย

ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์ 
ไร ่บุญรอด  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแหง่ใหม่
ภายในไรน่อกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่แล้ว
ยังมีพื้ นท่ีเกษตรกรรมรวมถึงไรช่ากว่า 600 ไร ่  
วัดร่องเสือเต้น 
วัดท่ีมีศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใ
ช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า 
วัดห้วยปลาก้ัง  เป็นวัดท่ีต้ังอยู่บนเขา
และมีเนนิเขารายรอบสามารถเหน็วิวท่ีสวยงามและพบโชคธรรมเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ช้ัน 
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ  หรอืบ้านดำสร้างข้ึนโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชน ีศิลปินแหง่ชาติ
ท่ีมีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม 
เท่ียวชมและช้อปป้ิงท่ี ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

อาหาร
กลางวัน     ขนมจีนน้ำเงี้ ยว ข้าวซอย  ไส้อัว่ฯ ณ ร้านพอใจ

เย็น           ณ ร้านหลู้ลำ

ท่ีพัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หรือ โพธิ์ วดล รีสอร์ท 4 ดาว

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ -  วัดรอ่งขุ่น – ไรบุ่ญรอด – วัดรอ่งเสอืเต้น – บ้านดำ – ไนท์บาร์ซ่า

วันท่ี 2
วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุดอยทอง - วัดพระสงิห์ - สสุานนายพลต้วน – ตลาดชา

กำหนดการ
07:00   ทานอาหารเช้าทีร่สีอร์ทก่อนทีจ่ะเดนิทาง

08:30  เดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และใหว้พระ  วัดพระแก้ว วัดพระธาตดุอยทอง วัดพระสิงห์วหิาร    
13:30   ช่วงบ่ายเดนิทางสู่อำเภอดอยแมส่ลอง  ชมสุสานนายพลต้วน  ตลาดชา



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดพระแก้ว   เดมิมช่ืีอวา่วัดป่าเย้ีย เย้ียแปลวา่ไม้ไผ่

 บรเิวณทีต้ั่งวัดเป็นป่าไผ่จึงต้ังช่ือตามทีม่า ตามประวัตกิล่าววา่เจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงรายเป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร

อัญเชิญไปไว้วหิารหลวง

วัดพระธาตุดอยจอมทอง   เป็นหน่ึงในพระธาต ุ9 จอม ต้ังอยู่ในอำเภอเมือง  เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหน่ึงในเก้าจอม

ของสถานทีอั่นเป็นมงคลนามของจังหวัดเชียงราย 
วัดพระสิงห์เชียงราย   เป็นวัดสำคัญคูบ้่านคูเ่มืองของจังหวัดเชียงรายมาแตโ่บราณด้วยในอดตีเคยเป็นทปีระดษิฐานพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์

พระพุทธรปูสำคัญคูบ้่านคูเ่มืองของประเทศไทยมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี

สุสานนายพลต้วน  สร้างบรรจุรา่งนายพลต้วนซีเหวนิ ผู้นำแห่งกองพัน 5 ผู้กลายเป็นทหารพลัดถ่ินมดีอยแมส่ลองเป็นแผ่นดนิสุดท้าย

ตลาดชา  ตลาดชาดอยแมส่ลองมชีาให้เลือกมากมายหลายประเภท เช่นอูห่ลงก้านออ่น ชาส่ีฤด ูชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ และอืน่  ๆอกีมากมาย 

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน    บุฟเฟต์แบบพ้ืนเมือง ณ ร้านสบันงา 

เย็น          อสิระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก ดอยหมอกดอกไม้ร ีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันท่ี 2
วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุดอยทอง - วัดพระสงิห์ - สสุานนายพลต้วน – ตลาดชา

วันท่ี 3
ไรช่า 101 - ไรช่าฉยุฟง – แม่สาย –สามเหล่ียม - กรงุเทพฯ



กำหนดการ
08:30   หลังอาหารเดินทางสู่สถานีท่่องเท่ียว
09:00    เดินทางสู่  ไรช่า101   
10:20    ชมและชิมชาท่ีไรช่าฉุยฟง  
11:30    ถีงวัดถ้ำปลาหรอืวัดพุทธสถานถ้ำปลา   
13:30   เดินช็อปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พม่า 
15:00    สามเหลี่ยมทองคำ จนได้เวลานัดหมาย
17:00    เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:05    เหนิฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3208
20:25   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ไร ่ชา 101 ไรช่าท่ีคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง 

ไร ่ชาฉุยฟง  ไรช่าคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไรช่าสีเขียวขจีสุดลูกหลููกตา
มีร้านชาจำหนา่ยสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่
วัดถ้ำปลา  โดยถ้ำปลามีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหนิปูน
ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำซึ่งเป็นต้นกำเนดิน้ำตก
ห้วยเนี้ ย 
ช็อปป้ิงตลาดดอยเวา  ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหนา่ยสินค้านานาชนดิ เช่น
อัญมณตี่างๆ เครือ่งใช้ไฟฟ้า เสื้ อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ 
สามเหล่ียมทองคำ  แหล่งขายยาเสพติดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังของโลก
เม่ือการค้าฝิ่นเริม่หมดจึงถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแทน

อาหาร
เช้า         ห้องอาหารของรสีอร์ท

กลางวัน   แบบบุฟเฟต์ ทีร้่านพรสุโขทัย แมส่าย

วันท่ี 3
ไรช่า 101 - ไรช่าฉยุฟง – แม่สาย –สามเหล่ียม - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม



ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าท่ีพัก 2 คืน  (กรณเีศษเสรมิเตียงพัก 3 ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย / ต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300
บาท
อาหาร 6 ม้ือ 
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม  

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1037

https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1037
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