 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์เชยี งราย ดอยแมส่ ลอง สามเหล่ยี มทองคำ 3 วัน 2 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงราย
นมัสการไหว้พระทำบญุ
วั ดพระสิงห์วหิ าร

วัดรอ่ งเสือเต้น
วั ดห้วยปลากั้ ง

ตื่นตากับธรรมชาติที่

ไรช่ าฉุยฟง

สบายๆกับการจับจา่ ย

ตลาดชา
ตลาดดอยเวา


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
2 - 3 คน - รถ 6 ที่นัง่
4 - 5 คน - รถ 6 ที่นัง่
6 - 9 คน - รถต้ ู
วันหยดุ ยาว/เทศกาล รับกร๊ ปุ สว่ นตัว 8 ทา่ นขึ้นไป
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง



รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด – วัดรอ่ งเสอื เต้น – บ้านดำ – ไนท์บาร์ซา่
กำหนดการ
05:00 พร้อมกั น ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
07:00 เหินฟ้ าสูส่ นามบินเชียงราย เทีย่ วบินที่ FD 3199
08:30 ถึ งสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรั บ จากนั้ นนำเดินทางสู่ วั ดรอ่ งขุ่น ไรบ่ ุญรอด

13:30

หลั งอาหารกลางวั น พาทา่ นไปชม วั ดรอ่ งเสือเต้น วั ดห้วยปลากั้ ง พิพิธภั ณฑ์บ้านดำ

ราคา / คน
7,800
7,000
6,500

วันที่ 1

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

หนึง่ แลนด์มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเชียงราย
ออกแบบและกอ่ สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษติ พิพัฒน์
ไร บ่ ุญรอด แหลง่ ทอ่ งเที่ยวเชิงเกษตรแหง่ ใหม่
ภายในไรน่ อกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่แล้ว
ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไรช่ ากวา่ 600 ไร่
วัดร ่องขุ่น

วัดร อ่ งเสือเต้น

วัดที่มีศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใ
ช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้ า
วัดห้วยปลากั้ ง เป็นวัดที่ตั้งอยบ
ู่ นเขา
และมีเนนิ เขารายรอบสามารถเหน็ วิวที่สวยงามและพบโชคธรรมเจดีย์ท่สี ูงถึง 9 ชั้ น
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรอื บ้านดำสร้างขึ้ นโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชน ี ศิลปินแหง่ ชาติ
ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม
เที่ยวชมและช้อปป้ งิ ที่ ไนท์บาร์ซา่ เชียงราย
อาหาร
กลางวั น ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย ไส้อัว่ ฯ ณ ร้านพอใจ
เย็น

ที่พัก

ณ ร้านหลู้ลำ

โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หร ือ โพธิ์วดล ร ีสอร์ ท 4 ดาว

วันที่ 2

วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุดอยทอง - วัดพระสงิ ห์ - สสุ านนายพลต้วน – ตลาดชา
กำหนดการ

07:00

ทานอาหารเช้าทีร่ สี อร์ทก่อนทีจ่ ะเดินทาง
08:30 เดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และใหว้พระ วั ดพระแก้ว วั ดพระธาตุดอยทอง วั ดพระสิงห์วหิ าร
13:30 ชว่ งบา่ ยเดินทางสู่อำเภอดอยแมส่ ลอง ชมสุสานนายพลต้วน ตลาดชา

วันที่ 2

วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุดอยทอง - วัดพระสงิ ห์ - สสุ านนายพลต้วน – ตลาดชา
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

วัดพระแก้ว เดิมมีชื่อวา่ วั ดป่าเยี้ย เยี้ยแปลวา่ ไม้ไผ่
บริเวณทีต่ ั้ งวั ดเป็นป่าไผจ่ ึ งตั้ งชื ่อตามทีม่ า ตามประวั ตกิ ลา่ ววา่ เจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงรายเป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร
อั ญเชิญไปไว้วหิ ารหลวง

วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นหนึ ่งในพระธาตุ 9 จอม ตั้ งอยูใ่ นอำเภอเมือง เป็นวั ดเกา่ แก่ และถื อเป็นปูชนียสถานแหง่ หนึ ่งในเก้าจอม
ของสถานทีอ่ ั นเป็นมงคลนามของจั งหวั ดเชียงราย

เ

วัดพระสิงห์เชียงราย ป็นวั ดสำคั ญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของจั งหวั ดเชียงรายมาแตโ่ บราณด้วยในอดีตเคยเป็นทีประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์
พระพุทธรูปสำคั ญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของประเทศไทยมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี

สสุ านนายพลต้วน สร้างบรรจุรา่ งนายพลต้วนซีเหวิน ผู้นำแหง่ กองพั น 5 ผู้กลายเป็นทหารพลั ดถิ่นมีดอยแมส่ ลองเป็นแผน่ ดินสุดท้าย
ตลาดชา ตลาดชาดอยแมส่ ลองมีชาให้เลื อกมากมายหลายประเภท เช่นอูห่ ลงก้านออ่ น ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ และอืน่ ๆ อีกมากมาย

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น บุฟเฟต์แบบพื้ นเมือง ณ ร้านสบั นงา
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ดอยหมอกดอกไม้ร ีสอร์ ท หร ือเทียบเทา่

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

วันที่ 3

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

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

08:30
09:00
10:20
11:30
13:30
15:00
17:00
19:05
20:25

หลังอาหารเดินทางสู่สถานีท่ ่องเที่ยว
เดินทางสู่ ไรช่ า101
ชมและชิมชาที่ไรช่ าฉุยฟง
ถีงวัดถ้ำปลาหรอื วัดพุทธสถานถ้ำปลา
เดินช็อปป้ งิ ตามอัธยาศัยที่ ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พมา่
สามเหลี่ยมทองคำ จนได้เวลานัดหมาย
เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3208
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ไรช่ าที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสดุ ยอดชาโลกบนดอยแมส่ ลอง
ไรช่ าคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไรช่ าสีเขียวขจีสุดลูกหลู ูกตา
มีร้านชาจำหนา่ ยสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่
วัดถ้ำปลา โดยถ้ำปลามีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหนิ ปูน
ไหลทะลผุ า่ นภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำซึ่งเป็นต้นกำเนดิ น้ำตก
ห้วยเนี้ย
ช็อปปิ้งตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พมา่ จำหนา่ ยสินค้านานาชนดิ เชน
่
อัญมณตี า่ งๆ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ
สามเหลี่ยมทองคำ แหลง่ ขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโดง่ ดังของโลก
เมื่อการค้าฝิ่นเรม่ิ หมดจึงถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทน
ไร ช่ า 101
ไร ่ชาฉ ุยฟง

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารของรีสอร์ท
กลางวั น แบบบุฟเฟต์ ทีร่ ้ านพรสุโขทั ย แมส่ าย

ราคานี้รวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
คา่ ที่พัก 2 คืน (กรณเี ศษเสรมิ เตียงพัก 3 ทา่ น)
ค่าธรรมเนยี มเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / ต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300
บาท
อาหาร 6 มื้อ
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตใุ นวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ
ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น
คา่ ใช้จา่ ยและคา่ อาหารที่นอกเหนอื จากรายการระบุ
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%
คา่ ประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตสว่ นตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

