 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์เชยี งราย ภชู ้ ฟี ้ า 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - เชียงราย..เดินทาง 2-5 ทา่ น พนักงานขับรถจะทำหน้าที่
เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
นมัสการไหว้พระทำบุญที่

วัดรอ่ งเสือเต้น
วั ดห้วยปลากั้ ง
ไรเ่ ชิญตะวั น

ตื่นตากับธรรมชาติ

น้ำตกภูซาง
ไรช่ าฉุยฟง

สบายๆกับจับจา่ ยที่

ไนท์บาซา่ เชียงราย


ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง
2 - 3 ทา่ น - รถ 6 ที่นัง่
4 - 5 ทา่ น - รถ 6 ที่นัง่
6 - 9 ทา่ น - รถต้ ู

ราคา / คน
9,350
8,500
8,200

ชว่ งวันหยุดยาวหรอื เทศกาล รับกร๊ ปุ 8 ทา่ นขึ้นไป
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง



รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินเชียงราย - วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ญุ รอด - ตลาดเทิง - ภูช้ ฟี ้ า
กำหนดการ

05:00 พร้อมกัน ณ สนามบนิ ดอนเมอื ง สายการบินแอร์เอเชีย
07:00 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินเชียงราย เที่ยวบินที่ FD 3199
08:30 ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ
จากนั้ นนำเดินทางสู่ วัดรอ่ งขนุ่ ไรบ่ ญุ รอด
13:30 พาทา่ นไปชมปางช้างกะเหรีย่ งรวมมิตร หลังจากนั้ นเดินทางสภู่ ูช้ ฟี ้ า

วันที่ 1

สนามบินเชียงราย - วัดรอ่ งขนุ่ – ไรบ่ ุญรอด - ตลาดเทิง - ภูช้ ฟี ้ า
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย
เพื่อมงุ่ สร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไร บ่ ุญรอด หรอื สิงห์ปาร์ค แหลง่ ทอ่ งเที่ยวที่เต็มไปด้วยทงุ่ ดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์ ุ
ตลาดเทิง ระหว่างทางพาท่านแวะตุนเสบียงที่ตลาดเทิงก่อนขึ้ นภูช้ ฟ
ี ้า
วัดร ่องขุ่น

เดินทางถึ งภูช้ ฟี ้ า หลั งจากนั้ นพั กผอ่ นตามอั ธยาศัย ณ รีสอร์ท

อาหาร
กลางวั น ร้านอาหารเมืองเชียงราย
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารรีสอร์ท

ภูหมอกดอกไม้ หร ือเทียบเท่า

วันที่ 2

ชมทะเลหมอกภูช้ ฟี ้ า – น้ำตกภูซาง – ไรร่ นื่ รมย์ – ไรเ่ ชิญตะวัน
กำหนดการ

05:00
07:00
09:00
11:00
14:30
16:00

ชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้าของภูชี้ฟ้ า
ทานอาหารเช้าที่รสี อร์ทกอ่ นที่จะเดินทางกลับสตู่ ั วเมืองเชียงราย
แวะชมน้ำตกภูซาง
ชิมกาแฟที่ไรร่ น่ื รมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรยี ์ ของคนรนุ่ ใหม่
พาท่านไปชมวิหารสีฟ้าที่วัดรอ่ งเสือเต้น
ช๊อปป้ ิงที่ตลาดไนท์บาซาร์

วันที่ 2

ชมทะเลหมอกภูช้ ฟี ้ า – น้ำตกภูซาง – ไรร่ นื่ รมย์ – ไรเ่ ชิญตะวัน
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

ยามเช้าก่อนพาท่านกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
เป็นน้ำตกที่มีความพิเศษกวา่ น้ำตกทั่วไป คือน้ำจะอนุ่
เหมือนน้ำตกร้อนที่กระบี่ เป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาดอยผาหม่น
ไหลลงมาจากหน้าผาหนิ ปูน 25 เมตร และน้ำตกจะมีน้ำใส อมเขียว สะอาด
บรเิ วณน้ำตกมีแอง่ น้ำให้เลน่
ไร ่ร ื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรยี ์ ของคนรนุ่ ใหม่ ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ
และควบคมุ น้ำหนักอยา่ งถกู วิธแี ละปลอดภัย
ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมี
ไร ่เชิญตะวัน หรอื ศูนย์วิปัสสนาสากลไรเ่ ชิญตะวัน ก่อสร้างขึ้ นโดย พระมหาวุฒิชัย
วชิรเมธ ี มีจดุ ประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผพ่ ระพทุ ธศาสนา
ชมทะเลหมอก
น้ำตกภูซาง

จากนั้ นนำคณะเดินทางกลั บทีพ่ ั กพั กผอ่ นตามอั ธยาศัย

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารรีสอร์ท

กลางวั น เมนูก้ งุ สดๆ บ่อกุ้ง อำเภอเทิง
เย็น

ท่ีพัก

วันที่ 3

ร้านอาหารริมแมน่ ้ ำกก

โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หร ือ โพธิ์วดล ร ีสอร์ ท ระดับ 4 ดาว

ดอยตุง – ไรช่ าฉยุ ฟง – แมส่ าย – สามเหลี่ยมทองคำ – ช้อปป้ ิงไนท์บาร์ซา่

วันที่ 3

ดอยตุง – ไรช่ าฉยุ ฟง – แมส่ าย – สามเหลี่ยมทองคำ – ช้อปป้ งิ ไนท์บาร์ซา่
กำหนดการ

สถานท่ีท่องเ
ที่ยว

08:30
10:00
11:30
13:30
14:30
15:30
17:30

หลังอาหารเดินทางสู่สถานีท่ ่องเที่ยว
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ไรช่ าฉุยฟง
ชมความงามของสวนแม่ฟ้าหลวง หรอื สวนดอยตุง
ช้อบป้ ิงตลาดชายแดนแมส่ าย
ชมสามเหลี่ยมทองคำ
เดินทางกลับสตู่ ั วเมืองเชียงราย
ช้อปป้ งิ สินค้าพื้นเมืองทีต่ ลาดไนท์บาซา่

แวะถา่ ยรปู กับไรช่ าชื่อดัง พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ
ให้ทา่ นลองชิมชาเขียว และ เบอเกอรีแ่ สนอรอ่ ยจากทางไร่
สวนแม่ฟ้าหลวง หรอื สวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไมป
่ ระดับเมืองหนาว สูง 950
เมตรเหนอื ระดับน้ำทะเลอยใู่ นแอง่ ที่ราบด้านทิศเหนอื ของพระตำหนัก สร้างเมื่อปี
พ.ศ. 2534
พาคณะเข้าด่านศุลกากรแม่สาย
เพื่อทำบัตรผ่านแดนไปยังประเทศพม่า กรณที ่านที่ประสงค์จะทำบัตรผ่านแดนให้เต
รยี มบัตรประชาชนไว้ด้วย
ไร ช่ าฉ ุยฟง

ตลาดท่าข้ เี หล็ก

นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของพม่าเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมือง
และสินค้าราคาถูก
สามเหลี่ยมทองคำ ที่เดียวได้เที่ยวถึง 3 ประเทศคือไทย
ลาวและพมา่ แรกเรมิ่ เป็นแหลง่ ขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโดง่ ดังของโลกเมื่อการค้าฝิ่
นเรมิ่ หมดไปถกู พัฒนามาเป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวแทน
ตลาดไนท์บาซา่ แหลง่ ช้อปป้ งิ สินค้าพื้นเมืองมากมาย ของทางภาคเหนอื
อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น ร้านอาหาร
เย็น

อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)

วันที่ 3

ดอยตุง – ไรช่ าฉยุ ฟง – แมส่ าย – สามเหลี่ยมทองคำ – ช้อปป้ งิ ไนท์บาร์ซา่
ที่พัก

โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หร ือ โพธิ์วดล ร ีสอร์ ท ระดับ 4 ดาว

วันที่ 4

ปางช้างกระเหรีย่ งรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ ง - วัดรอ่ งเสอื เต้น
การเดินทาง

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

08:30 หลังอาหารเดินทางสสู่ ถานีท่ อ่ งเที่ยว
10:00 เดินทางสู่ปางช้างกระเหรีย่ งรวมมิตร วัดห้วยปลากั้ ง
13:30 ถา่ ยรปู หอนาฬกิ าเชียงราย วัดรอ่ งเสือเต้น ซื้อของฝาก
จนได้เวลานัดหมาย
17:00 เดินทางสสู่ นามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:05 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินเชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3208
20:25 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
มชี ้ างให้บรกิ ารเพื่อนัง่ ชมธรรมชาติรมิ น้ำกก
พร้อมกับชมวิถีชีวิตชนเผา่ ตา่ งๆในลมุ่ น้ำกก (ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วนัง่ ช้าง)
วัดห้วยปลากั้ ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีเนนิ เขารายรอบ สามารถเหน็ วิวที่สวยงาม
มีเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้ น รปู ทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา
หอนาฬิกาเชียงราย สร้างและออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย ศิลปินชื่อดัง
ปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร

วัดร ่องเสือเต้น

วัดที่มีศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยกุ ต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใ
ช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้ า
ร้ านกาแฟมโนรมย์ แวะจ ิบกาแฟพร้อมชมวิวรมิ แมน
่ ้ ำกก
พร้อมถา่ ยรปู กับมุมเก๋ๆภายในร้าน
ร้ านนันทวัน แวะซื้อของฝาก แคปหมู ไส้อั่ว น้ำพรกิ หนมุ่ หมูยอ ฯลฯ
อาหาร
เช้า

ห้องอาหารโรงแรม

กลางวั น ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
คา่ รถเดินทางตามโปรแกรม+คนขั บ+น้ำมั น
คา่ ทีพ่ ั ก 3 คืน พั กห้องละ 2 ทา่ น (กรณีเศษ เสริมเตียงพั ก 3 ทา่ น)
คา่ ธรรมเนียมเข้าชมตามรายการทีร่ ะบุสำหรั บนั กทอ่ งเทีย่ วชาวไทย / ชาวตา่ งชาติจา่ ยเพิ่มทา่ นละ 300 บาท
อาหารตามรายการ
คา่ ประกั นอุบัตเิ หตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รั กษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื ่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลั บ
คา่ มินิบาร์ในห้องพั ก และคา่ ใช้จ่ายส่วนตั ว เช่น คา่ โทรศัพท์ คา่ ซั กรีด เป็นต้น
คา่ ใช้จ่ายและคา่ อาหารทีน่ อกเหนื อจากรายการระบุ
ภาษีมลู คา่ เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3%
คา่ ประกั นภั ยธรรมชาติ,ประกั นชีวติ สว่ นตั ว
คา่ อาหารสำหรั บทา่ นทีท่ านเจ,มั งสวิรัต,อิสลาม

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/chiang-rai/1117

