 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 3 พ.ย. 2018 14:03

แพค็ เกจทัวร์เชยี งราย ดอยแมส่ ลอง สามเหล่ยี มทองคำ 3 วัน 2
คืน พัก 4 ดาว โดยเครือ่ งบิน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงราย
นมั สการ ใหว้พระ
วัดรอ่ งขุ่น
วัดรอ่ งเสือเต้น
วัดพระแก้ว
วัดพระสิงห์วิหาร

ตื่นตากั บ
วัดห้วยปลากั้ ง
ไรช่ าฉุยฟง
ชมตลาดชา
สสุ านนายพลต้วน
สามเหลี่ยมทองคำ
สบายๆกั บ
ไนท์บาร์ซา่ เชียงราย
ตลาดชายแดนไทย-พมา่


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 - 3 คน ( รถเก๋ง )
เดินทาง 4 - 5 คน ( รถ 6 ที่นัง่ )
เดินทาง 6 - 9 คน ( รถต้ ู )

7,500.7,000.6,500.-

หมายเหตุ..
- เดินทางชว่ งวันหยดุ ยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับกร๊ ปุ สว่ นตัว 8 ทา่ นขึ้นไป
- ราคาช่วงวันหยุดยาว หรอื เทศกาลปีใหม่ อาจเพ่มิ ขึ้นจากตาราง



รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด – วัดรอ่ งเสอื เต้น – บ้านดำ – ไนท์บาร์ซา่

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด – วัดรอ่ งเสอื เต้น – บ้านดำ – ไนท์บาร์ซา่
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
นำเดินทางสู่ ชม วัดรอ่ งเสือเต้น ชมมหัสจรรย์มหาเจดีย์ 9 ชั้ น ณ วัดห้วยปลากั้ ง
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ท่ียว
พาทุกท่านเดินทางถึง วั ดรอ่ งขุ่น
ตั้ งอยใู่ นอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึง่ แลนด์มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียง
ราย สำหรับ วัดรอ่ งขนุ่ วัดที่ออกแบบและกอ่ สร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษติ พิพัฒน์
จิตรกรเรอื งนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญน่ ้ ขี ้ ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
มีความโดดเดน่ ด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้ งแต่
พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจบุ ั น
ชม ไรบ่ ุญรอด เป็นไรข่ องบรษิ ั ทบญุ รอด ผ้ ผู ลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดรอ่ งขนุ่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหง่ ใหม่
ภายในไรบ่ ุญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว
ยังมีพ้ นื ที่เกษตรกรรมรวมถึงไรช่ ากว่า 600 ไร่
อีกทั้ งยังปลูกพืชหลายชนดิ ตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้ งไม้ผล อาทิ พุทรา
มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้ นจี่ ลำไย มะมว่ ง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธ์ อุ หู่ ลง
มะนาวหมอ่ นวา่ กันวา่ มะเขือเทศที่ไรบ่ ุญรอด รสชาติ
หวานและกรอบมากอีกทั้ งยังมีการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม และพื้นที่จัดสวนดอกไม้
นานาพรรณ ให้ทกุ ทา่ นได้ถา่ ยภาพ
ชว่ งบา่ ย
ชม วั ดรอ่ งเสือเต้น
เป็นวัดที่มีศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้เ
ฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้ า

รปู แบบของศิลปะส่วนหนึง่ มีความคล้ายกับผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษติ พิพัฒน์
วันที่ 1 และอาจารย์ถวัลย์ ดัชนยี ์
กรงุ เทพฯ - วัดสองศ
รอ่ งขิลนุ่ ป–ินแหไรบ่งชาต
วัดรอ่ ียงเสงรายที
อื เต้น่รัง–สรรค
บ้า์นดำ
– ไนทู่ท่วี์ บั ดารรอ่ ์ ซงขา่ ุ่น และบ้านดำ
ุญรอด
ิช่อื ด–ั งชาวเช
ผลงานอย
อยดู่ ้ วย
โดยเฉพาะพระวิหารตั้ งแตผ่ ลงานประติมากรรมพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้ นมีความชด
ช้อยและลวดลายแตกตา่ งจากประติมากรรมทั่วไปอยา่ งเหน็ ได้ชัด
ชมมหัสจรรย์มหาเจดีย์ 9 ชั้ น ณ วั ดห้ วยปลากั้ ง
เป็นอีกวัดหนึง่ ของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้ งอยบู่ นเขา
และมีเนนิ เขารายรอบวัดสามารถเหน็ วิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเดน่ ของวัดนี้ คือ
พบโชคธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้ น รปู ทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม
ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรปู ปั้นมังกรทอดยาวทั้ งสองข้างบันได
ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี
วัดห้วยปลากั้ งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันวา่ หากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้
นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรปู และพระอรหันต์ตา่ งๆ
ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแมก่ วนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ เจดีย์ 9
ชั้ นนี้ มีชื่อวา่ พบโชคธรรมเจดีย์
เยี่ยมชม พิพิธภั ณฑ์บ้านดำ หรอื บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
ศิลปินแหง่ ชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม
ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายทั้ งทางด้านภาพเขียน
และด้านประติมากรรมหลายชิ้ นมีลวดลายแกะสลักที่สวยงามอย่างย่งิ
นับว่าเป็นอีกสถานที่หนึง่ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และศิลปะแบบล้านนาที่ทรงคุณค่าลักษณ
ะของพิพิธภัณฑ์บ้านดำจะเป็นกลมุ่ บ้านศิลปะแบบล้านนาทุกหลังทาด้วยสีดำซึ่งเป็นที่มา
ของคำวา่ บ้านดำ และยังเป็นสีที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนโี ปรดปรานอีกด้วย
เที่ยวชมและช้อปป้ งิ ที่ ไนท์บาร์ซา่ เชียงราย
อาหาร

ที่พัก

มื้อกลางวั น
ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย ไส้อั่วฯ ณ ร้านพอใจ
มื้อเย็น
ณ ร้านหล้ ลำ
ู
โรงแรมเวียงอินน์ รเิ วอร์ไซด์ หรอื เทียบเทา่

วันที่ 2

วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุดอยทอง-วัดพระสงิ ห์-สสุ านนายพลต้วน– ตลาดชา

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว
และใหว้พระ วัดพระแก้ว วัดพระธาตดุ อยทอง วัดพระสิงห์วิหาร
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่อำเภอดอยแม่สลอง ชมสุสานนายพลต้วน ชม ตลาดชา
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทางใหว้พระที่ วั ดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้ นตรี แตเ่ ดิมมีชื่อวา่ วัดป่าเยี้ ย
เยี้ย แปลวา่ ไม้ไผ่
บรเิ วณที่ตั้งวัดเป็นป่าไผจ่ ึงตั้ งชื่อตามที่มา ตามประวัติกลา่ ววา่ เจ้ามหาพรหมผ้ คู รองเมือง
เชียงรายเป็นผ้ อู ั ญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร
ในชว่ งเวลานั้ นสถานการณ์บ้านเมืองไมค่ อ่ ยจะส้ ดู ีนักจึงได้พอกปนู ทับองค์พระแก้วมรกต
แล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์วัดป่าเยี้ย อีก 45 ปีต่อมาเกิดฟ้ าผ่าที่องค์เจดีย์
พบพระพุทธรปู ลงรักปิดทององค์หนึง่ ตกลงมาจากเจดีย์จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลว
สักการะ วั ดพระธาตุดอยทอง เป็นหนึง่ ในพระธาตุ 9 จอม ตั้ งอยใู่ น อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเกา่ แก่ และถือเป็นปูชนยี สถานแหง่ หนึง่ ในเก้าจอม
ของสถานที่อันเป็นมงคลนามของจังหวัดเชียงราย โดยวัดพระธาตุดอยจอมทองนี้
สันนษิ ฐานวา่ สร้างกอ่ นที่พญามังรายมหาราชจะเสด็จมาพบพื้นที่บรเิ วณนี้
นอกจากจะเป็นวัดที่มีองค์พระธาตปุ ระดิษฐานอยแู่ ล้ว
ยังเป็นวัดที่มีความสำคัญตอ่ พี่น้องชาวล้านนาเป็นอยา่ งมาก คือ เป็นที่ประดิษฐานของกู่
หรอื อัฐขิ องพญามังรายมหาราช กษัตรยิ ์ ผ้ สู ถาปนาอาณาจักรล้านนา
วั ดพระสิง ห์ วิห าร เป็นวัดสำคัญในประวัตศิ าสตร์แหง่ แผ่นดนิ ล้านนานับแต่อดีต
เป็นพระอารามหลวงชั้ นเอก ชนดิ วรมหาวิหาร ตั้ งอยใู่ นบรเิ วณคูเมืองเชียงใหม่
ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นวัดสำคัญวัดหนึง่ ของเมืองเชียงใหมภ่ ายในมีพระสิงห์หรอื พระพุท
ธสิหงิ ค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรปู โบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัยขัดสมาธเิ พชร
หลอ่ ด้วยสำรดิ ห้ มุ ทอง สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร สร้างขึ้น เมื่อ
พ.ศ. 700 และเป็นที่ร้ จู ั กกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึง่
อีกทั้ งเป็นพระพทุ ธรปู ศักด์ สิ ิทธ์ คิ เู่ มืองเชียงใหมแ่ ละแผน่ ดินล้านนาประดิษฐานอยู่
ช่วงบ่าย

เดินทางถึง สุสานนายพลต้วน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523
วันที่ 2 เป็นแท่นหนิ อ่อนบรรจุรา่ งนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว
วัดพระแก้ว พื–้ นวปั ดูหพระธาต
พระสุศงิ พห์-ดส้ าสุ นหน
านนายพลต
นิ อ่อน ดุด้ าอยทอง-ว
นหลังแท่นั ดบรรจ
มีตัวอักษร ต้วน
้ วน–นิ ตลาดชา
้ าเป็นลาดเน
ภาษาจีนเป็นสีทองบนพื้นสี่เหลี่ยมสีฟ้า บรเิ วรโดยรอบหลุมฝังศพ
มีเรือ่ งราวสมัยทา่ นนายพลต้วน ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งทา่ นได้เป็นผ้ นู ำแหง่ กองพัน 5
ผ้ กู ลายเป็นทหารพลัดถิ่นผ้ มู ีดอยแมส่ ลองเป็นแผน่ ดินสุดท้าย
เขาได้เปลี่ยนทหารพลัดถิ่นให้เป็นชาวดอย ทำมาหากินกับการปลูกชาจีน
จนเป็นที่โดง่ ดังในรสชาติ สสุ านทา่ นสร้างด้วยหนิ ออ่ นอยบู่ นเขา
มองเหน็ ทิวทัศน์ได้กว้างไกล ทกุ วันจะมีนักทอ่ งเที่ยวมาเคารพสสุ านทา่ น
เยี่ยมชม ตลาดชา บนดอยแม่สลอง
ซึ่งที่ตลาดชาดอยแม่สลองแหง่ นี้มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทครับ ทั้ งชา
อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาส่ฤี ดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ
ชาหมื่นลี้และชนดิ อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสรรพคุณของชาจะไมแ่ ตกตา่ งกันมากนัก
เชน่ ป้ องกันโรคมะเรง็ ป้ องกันโรคเบาหวาน ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็นยาแล้ว
ชายังเป็นเครือ่ งดื่มที่ชาวจีนนยิ มดื่มกันอีกด้วย
จากนั้ นพาทกุ ทา่ นเดินทางถึง ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท
ที่นคี่ ือที่พักอันแสนอบอนุ่ ทา่ มกลางธรรมชาติที่บรสิ ทุ ธ์ ใิ จกลางหบุ เขาและสวนดอกไม้ที่ส
วยงาม
ให้บรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดเวลาที่ท่านพำนัก ณ
ที่แหง่ นี้ท่านสามารถชมวิวและถ่ายรปู ตามอัธยาศัย
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
บุฟเฟต์แบบพื้นเมือง ณ ร้านสบันงา

ที่พัก

วันที่ 3

มื้อเย็น
ที่ร้านอาหารของรสี อร์ท (ไมร่ วมในโปรแกรม)
ดอยหมอกดอกไม้รสี อร์ท ดอยแมส่ ลอง

ไรช่ า 101 - ไรช่ าฉยุ ฟง – แมส่ าย –สามเหลี่ยม - กรงุ เทพฯ

วันที่ 3

ไรช่ า 101 - ไรช่ าฉยุ ฟง – แมส่ าย –สามเหลี่ยม - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางมงุ่ หน้าสู่ ไรช่ า101 ไรช่ าฉุยฟง วัดถ้ำปลาหรอื วัดพุทธสถานถ้ำปลา
ช่วงบ่าย
เดินช็อปป้ งิ ตามอัธยาศัยที่ ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พมา่
สามเหลี่ยมทองคำและเมื่อได้เวลานำสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
21.45 / 21.30 / 19.20 เดินทางกลับโดยแอร์เอเชีย /สายการบินนกแอร์
/สายการบินไลอ้อนแอร์
23.05 / 22.45 / 20.35 เดินทางกลับถึงกรงุ เทพฯโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

ไรช่ า 101 - ไรช่ าฉยุ ฟง – แมส่ าย –สามเหลี่ยม - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดนิ ทางมงุ่ หน้าสู่ ไรช่ า 101
เป็นไรช่ าที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสดุ ยอดชาโลกบนดอยแมส่ ลอง
บรเิ วณทางเข้าจะเหน็ ความสวยงาม ของของต้นชา เรยี งรายเป็นขั้ นบันได
สลับกับเบื้องหลังเป็นทิวเขา จึงทำให้ภาพตา่ งนั้ นงดงามราวกับอยใู่ นห้วง แหง่ ความฝัน
ไรช่ า 101
สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติท่ี ไรช่ าฉุยฟง ไรช่ าคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไรช่ าสีเขียวขจีสุดลูกหลู ูกตา ตัวไรช่ าตั้ งอยบู่ นเนนิ เขาปลูก
ไลร่ ะดับลงมาเป็นขั้ นบันได มีร้านชาเล็กๆ ตั้ งอยคู่ ล้ายระเบียงยื่นไปในไหลเ่ ขา
สามารถจิบชาหอมกรนุ่ และอิ่มหนำไปกับเมนสู ารพัดชา
พร้อมชื่นชมความงามของไรไ่ ด้อยา่ งเต็มที่
เดินทางตอ่ ไปยัง วั ดถ้ำปลา หรอื วั ดพุทธสถานถ้ำปลา โดยถ้ำปลา
มีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภเู ขาหนิ ปนู
ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ
เหล่านี้มีต้นกำเนดิ มาจาก น้ำตกห้วยเนี้ย
ช่วงบ่าย
เดินช็อปป้ งิ ตามอัธยาศัยที่ ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พมา่
ที่ซึ่งจำหนา่ ยสินค้านานาชนดิ ประเภทอัญมณ ี พลอยสี ทับทิม หยก เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า
เสื้อผ้าแฟชั่นทั้ งเด็กและผ้ ใู หญ่ เครือ่ งประดับ รองเท้า กระเป๋า
เสื้อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง เหล้า บหุ รี่ ของเลน่ เด็ก ผ้าหม่ ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ
ราคาตั้ งแตห่ ลักสิบถึงหลักพัน สว่ นใหญเ่ ป็นสินค้าจากประเทศจีน
ไปที่เดียวแต่ได้เที่ยวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบรเิ วณ
สามเหล่ียมทองคำ แหง่ นี้ แรกเรม่ิ เดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น เมื่อวันเวลาผ่านไป
การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทำให้การค้าฝิ่นเรมิ่ หมดไปและถูกพัฒนามาเป็น
แหลง่ ทอ่ งเที่ยวแทนจุดยอดนยิ มที่นักทอ่ งเที่ยวสว่ นใหญพ่ ลาดไมไ่ ด้คือ การถา่ ยรปู
โดยเฉพาะ บรเิ วณซ้ มุ ประตูสามเหลี่ยมทองคำ

วันที่ 3

ไรช่ า 101 - ไรช่ าฉยุ ฟง – แมส่ าย –สามเหลี่ยม - กรงุ เทพฯ
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารของรสี อร์ท
มื้อกลางวั น
แบบบฟุ เฟต์ ที่ร้านพรสโุ ขทัย แมส่ าย

อัตรานี้รวม
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
ค่าที่พัก 2 คืน (กรณเี ศษเสรมิ เตียงพัก 3 ท่าน)
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบสุ ำหรับนักทอ่ งเที่ยวชาวไทย ชาวตา่ งชาติจา่ ยเพิ่มทา่ นละ 300
บาท
อาหาร 6 มื้อ
คา่ ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ
คา่ มินบิ าร์ในห้องพัก และคา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว เชน่ คา่ โทรศัพท์ คา่ ซักรดี เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
คา่ อาหารสำหรับทา่ นที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

