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แพค็เกจทัวร์เชยีงราย มหัศจรรย์เชยีงราย 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงราย

นมัสการ ใหว้พระ

 วัดรอ่งขุ่น
วัดพระแก้วเชียงราย  
พระธาตุดอยเขาควาย
ไรเ่ชิญตะวัน  

 ตื่นตากับ

 วัดห้วยปลาก้ัง มหาเจดีย์ ๙ ช้ัน 
ชมไรช่าฉุยฟงแม่จัน 
ชมไรบุ่ญรอด  
ถ้ำปลาหรอืวัดพุทธสถานถ้ำปลา
สามเหลี่ยมทองคำ

สบายๆช้อบกับ

ตลาดชายแดนแม่สาย

 ราคา



จำนวนผู้เดินทาง
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

 เดินทาง  2 - 4 คน (รถเก๋ง) 7,200.-

เดินทาง  5 - 10  คน (รถตู้ ) 6,950.-

หมายเหตุ..
- เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี เป็นไกด์
ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000.-
- จัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัว / ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน
- เดินทางช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านข้ึนไป

-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – เชียงราย – ไรช่าฉยุฟง - ตลาดชายแดนแม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ

การเดินทาง ช่วงเช้า  
06.00 / 05.30 / 06.00  เช็คอินท่ีเคาน์เตอร์ไทยแอร์เอเชีย / สายการบินนกแอร์ / สายการบินไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour
ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.10 / 07.30 / 08.20  เดินสู่สนามบินเชียงราย โดยแอร์เอเชีย / สายการบินนกแอร์ / สายการบินไลอ้อนแอร์

 09.30 / 08.45 / 09.45  เดินทางถึงสนามบินเชียงราย ไกด์ให้การต้อนรับ นำทุกท่านเดินทางสู่การ ชมไรช่าฉุยฟง  วัดพุทธสถานถ้ำปลา

ช่วงบ่าย    
เดินทางสู่อำเภอแม่สาย อิสระช้อบป้ิงตลาดชายแดนแม่สาย  สามเหลี่ยมทองคำ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
เดินทางไปชม ไร่ชาฉุยฟง แม่จันตามรอยละครดัง ภูเขาท่ีเขียวชะอุ่ม ความหมายของคำว่า ฉุยฟง ในภาษาจีน หมายถึง
การสืบทอดกิจการการปลูกชาต้ังแต่ร ุน่พ่อสู่ร ุน่ลูก และมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว จนกลายเป็นท่ีนยิมกันอย่างแพรห่ลาย ไรช่าฉุยฟงใหญ่ๆ มี
2 แหง่คือ ท่ีแม่สลองใน อำเภอแม่จัน หา่งจากถนนพหลโยธนิแค่ประมาณ 10 นาที ภูเขาต้นชาเขียวขจีในพื้ นท่ีขนาด 600 ไร่
โดยไม่ต้องข้ึนดอยแม่สลอง พร้อมกับร้านอาหารและเครือ่งดื่มอันมีเมนตู่างๆ จากใบชาสดเป็นหลัก
หรอืจะซื้ อชากลับไปเป็นของฝากและดื่มเองก็มีบรกิาร

ส่วนอีกแหง่หนึง่อยู่ท่ี บ้านพญาไพร อำเภอแม่ฟ้าหลวง พื้ นท่ี 500 ไร ่เป็นท่ีรู้ จักกันเพราะเป็นฉากในการถ่ายละครดังหลายเรือ่ง ได้แก่ รักออกอากาศ
, แววมยุรา ช่อง 3 และ เรือ่งชิงนาง ทางช่อง 7 นักท่องเท่ียวแวะเวียนเข้ามาเท่ียวถ่ายรปู ชิมชาและซื้ อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับบ้าน
ไรช่าฉุยฟงแม่จันแม้ไม่ได้เป็นฉากละครเหมือนกับท่ีบ้านพญาไพร แต่สิ่งอำนวยความสะดวกและความง่ายในการเดินทาง
จึงทำให้ท่ีแม่จันมีนักท่องเท่ียวคึกคักกว่าซึ่งมีท้ังชาวไทยและต่างประเทศ

หลังจากดื่มด่ำกับความงามของไรช่าแล้วพาท่านไปยัง ถ้ำปลาหรอืวัดพุทธสถานถ้ำปลา   มีลักษณะเป็นลำธารเล็กๆไหลออกจากใต้ภูเขาหนิปูน
ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ และภายในถ้ำยังมีพระพุทธรปูศิลปะพม่า
สร้างข้ึนโดยพระภิกษชุาวพม่า ประชาชนท่ัวไปเรยีกว่า พระทรงเครือ่ง เป็นท่ีเลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้ เป็นอย่างมาก 

ช่วงบ่าย  
หลังอาหารเท่ียงพาท่านเดินช้อปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี ตลาดชายแดนแม่สาย
สนกุสนานกับการเดินเลือกซื้ อสินค้าท่ีมีมากมายละลานตาในราคาท่ีถูกแสนถูก ท้ังเสื้ อผ้า กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดเอ  พลอยแท้ๆจากพม่า
เครือ่งใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงของกินอาหารแห้ง ผลไม้อบแห้ง ให้เลือกซื้ อเป็นของฝากของท่ีระลึก

ถึงเชียงแสนไปท่ีเดียวแต่ได้เท่ียวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบรเิวณ สามเหล่ียมทองคำ แหง่นี้
แรกเริม่เดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น
ซึ่งในบรเิวณนี้ เหมาะอย่างย่ิงในการแลกเปลี่ยนเนือ่งจากท้ังท่ีต้ังและการเดินทางท่ีไม่ยากนัก
เพราะ สามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวก ท่ีผู้ คนท่ัวไปเรยีกว่า สบรวก เม่ือวันเวลาผ่านไป
การกวาดล้างยาเสพติดมีมากข้ึนทำให้การค้าฝิ่นเริม่หมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแทนจุดยอดนยิมท่ีนักท้องเท่ียวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ
การถ่ายรปู โดยเฉพาะ บรเิวณ ซุ้ มประตูสามเหลี่ยมทองคำ

17.30น.    พาสมาชิกทานอาหารม้ือเย็น ณ ร้านอาหารหลู้ ลำ  ร้านข้ึนชื่อของจังหวัดเชียงราย 

อาหาร มื้ อเช้า        
ท่ีร้านอาหาร

มื้ อกลางวัน  
ท่ีศูนย์เกษตร

มื้ อเย็น          
อาหารจีนยูนาน

ท่ีพัก โรงแรมเวียงอินน์  รเิวอร์ไซด์ หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ – เชียงราย – ไรช่าฉยุฟง - ตลาดชายแดนแม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ

วันท่ี 2
วัดรอ่งขุ่น ไรบุ่ญรอด วัดรอ่งเสอืเต้น  ไรเ่ชิญตะวัน  

การเดินทาง ช่วงเช้า   
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชมวัดรอ่งขุ่น ชมไรบุ่ญรอด  

11.30 น.    ร้านน้ำเงี้ ยวชื่อดัง ร้านพอใจ ท่ีแม้แต่นายกรัฐมนตรไีม่ว่าคนใดก็ต้องมาลองชิมโดยเจ้าของร้านคือพี่ชายของอาจารย์
เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์ 
ในร้านมีรปูวาดต้นฉบับของอาจารย์ติดอยู่เต็มสองฝั่งผนัง 

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ต่อยัง ชมวิหารสีฟ้าท่ีวัดรอ่งเสือเต้น  ไรเ่ชิญตะวัน  ซื้ อของฝากท่ีไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

http://www.wiangindra.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
พาคณะเท่ียวชม วัดร่องขุ่น เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย
เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความย่ิงใหญ่ต่อคนท้ังโลกเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จนเป็นท่ีรู้ จักของชาวต่างชาติในนาม White Temple
 
เดินทางไปเท่ียวชม ไร่บุญรอด ซึ่งเป็นไรท่ี่สวยงามและใหญ่ท่ีสุดในเชียงรายสัมผัส 
บรรยากาศเหมือนอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงเป็นไรข้่าวบาร์เล่ย์แหง่แรกและแหง่เดียวในเชียงราย  

ช่วงบ่าย
เท่ียวชม วิหารสีฟ้าท่ีวัดร่องเสือเต้น สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ของเชียงราย  ก่อนพาคณะแวะจิบกาแฟพร้อม ชมวิวรมิแม่น้ำกก
ท่ีร้านมโนรมณ์ พร้อมถ่ายรปูกับมุมเก๋ๆภายในร้าน

เดินไป ไร่เชิญตะวัน พร้อมชมสถานท่ีอันเป็นธรรมชาติ หรอืเข้ากราบสัการะท่าน ว.วิชรเมธ ี

อิสระช้อปป้ิงและซื้ อของฝากท่ีไนท์บาร์ซ่าเชียงราย 

อาหาร มื้ อเช้า        
ท่ีห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน   
บุฟเฟ่ต์ อาหารเหนอื ณ ร้านสบันงา

มื้ อเย็น         
อิสระท่ีไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

ท่ีพัก โรงแรมเวียงอินน์  รเิวอร์ไซด์ หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 2
วัดรอ่งขุ่น ไรบุ่ญรอด วัดรอ่งเสอืเต้น  ไรเ่ชิญตะวัน  

วันท่ี 3
วัดพระแก้ว-เมลอนิยัวร์เม้าท์ –ปางช้าง-วัดห้วยปลาก้ัง– สนามบิน  – กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวและสักการะพระธาตุในอำเภอเมือง วัดพระแก้วเชียงราย จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย 

ช่วงบ่าย    
ชมความสวยงามของ ปางช้างกระเหรีย่งรวมมิตร  วัดห้วยปลาก้ังมหัศจรรย์มหาเจดีย์๙ ช้ัน  แวะซื้ อของฝาก
เม่ือได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

16.00 / 18.45 / 19.20  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย/นกแอร์/ไลอ้อนแอร์

17.20 / 20.00 / 20.35  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ ภาพ 

http://www.wiangindra.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
เดินทางเข้าเท่ียวชม วัดพระแก้วเชียงราย  วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงช้ันตร ีต้ังอยู่ท่ีถนนไตรรัตน์ ในตัวเมืองเชียงราย
แต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่าเย้ีย เย้ียแปลว่าไม้ไผ่ บรเิวณท่ีต้ังวัดเป็นป่าไผ่จึงต้ังชื่อตามสถานท่ีต้ัง

พาท่านแวะเข้าถ่ายรปู ท่ีร้าน กาแฟรมิน้ำกก ท่ีสวยท่ีสุดในเชียงราย ณ ร้านเมลอินยัวเม้าท์ คอฟฟ่ี 

จากน้ันพาท่านข้ึนถ่ายรปูและชมวิวเชียงราย ณ จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย 
 พระธาตุดอยเขาควายแก้วเป็นท่ีประดิษฐานองค์พระบรมสารรีกิธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายท่ีมีความสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากท่ีสุด 
และท่ีนีห่มอดูแม่นมาก สามารถใช้บรกิารได้ครับผมถ้่ท่านชอบ 

ช่วงบ่าย  
เดินทางสู่ ปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร  เป็นหมู่บ้านกะเหรีย่งท่ีได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา
จากองค์กรเอกชนและประสบความสำเรจ็จากการนำช้างมาเป็นพาหนะนำเท่ียวปัจจุบันจัดเป็นศูนย์กลางชาวเขาในแถบ อ.เมือง จ.เชียงราย
 มีกิจกรรมท่ีสำคัญ เช่น
1. กิจกรรมนัง่ช้าง นัง่เกวียน ชมวิถีชีวิตชนเผ่า ทิวทัศน์ พันธ์ไม้ต่าง ๆ  
2. ชมร้านจำหนา่ยของท่ีระลึกจากฝีมือชาวเขาเผ่าต่างๆ  
3. ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า  หากลูกค้าต้องการนัง่ช้าง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เดินทางต่อชม วัดห้วยปลาก้ัง มหัศจรรย์มหาเจดีย์๙ ช้ันภายในเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลัก ด้วยไม้ตรงบรเิวณช้ันหนึง่ของเจดีย์
และแต่ละช้ันจะมีพระพุทธรปูประจำช้ันประดิษฐานอยู่ด้วย

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองพาท่านแวะซื้ อของฝากก่อนเข้า เช็คอินท่ีสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

อาหาร มื้ อเช้า        
ท่ีห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
บุฟเฟ่ต์ อาหารเหนอื ณ ร้านสบันงา

วันท่ี 3
วัดพระแก้ว-เมลอนิยัวร์เม้าท์ –ปางช้าง-วัดห้วยปลาก้ัง– สนามบิน  – กรงุเทพฯ

 

อัตรานี้ รวม

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

อัตรานี้ ไม่รวม  

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

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/894

https://www.atsiamtour.com/northern/894
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