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แพค็เกจทัวร์เชยีงราย ดอยแม่สลอง สามเหล่ียมทองคำ 3 วัน 2 คืน
พัก 4 ดาว โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงราย

 นมัสการ ใหว้พระ

วัดรอ่งขุ่น
 วัดรอ่งเสือเต้น 
วัดพระแก้ว
วัดพระสิงห์วิหาร

 ตื่นตากับ

วัดห้วยปลาก้ัง
ไรช่าฉุยฟง
ชมตลาดชา
สุสานนายพลต้วน
สามเหลี่ยมทองคำ 

สบายๆกับ

 ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย
ตลาดชายแดนไทย-พม่า

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

เดินทาง 2 - 4   คน 7,500.-

เดินทาง  5 - 9  คน 6,990.-



หมายเหตุ..
เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี เป็นไกด์
ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000.-

 

จำนวนผู้เดินทาง
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

 รายละเอียด

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

การเดินทาง ช่วงเช้า  
06.00 / 05.30 / 06.00  เช็คอินท่ีเคาน์เตอร์ไทยแอร์เอเชีย /สายการบินนกแอร์ /สายการบินไลอ้อนแอร์ 

08.10 / 07.30 / 08.20  เดินสู่สนามบินเชียงราย โดยแอร์เอเชีย /สายการบินนกแอร์ /สายการบินไลอ้อนแอร์

 09.30 / 08.45 / 09.45  เดินทางถึงสนามบินเชียงราย ไกด์ให้การต้อนรับ นำทุกท่านเดินทางเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว วัดรอ่งขุ่น ไรบุ่ญรอด

ช่วงบ่าย
นำเดินทางสู่ ชม วัดรอ่งเสือเต้น  ชมมหัสจรรย์มหาเจดีย์ 9 ช้ัน ณ วัดห้วยปลาก้ัง  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
พาทุกท่านเดินทางถึง วัดร่องขุ่น ต้ังอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึง่แลนด์มาร์คท่ีต้องไปเม่ือไปเยือนเม่ือไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ วัดรอ่งขุ่น วัดท่ีออกแบบและก่อสร้างโดย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์ จิตรกรเรอืงนามท่ีอุทิศตนสร้างวัดอันย่ิงใหญ่นี้ ข้ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีแสนวิจิตรอลังการ ต้ังแต่
พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

ชม ไร่บุญรอด  เป็นไรข่องบรษัิทบุญรอด ผู้ ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดรอ่งขุ่น เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรแหง่ใหม่
ภายในไรบุ่ญรอดนอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่ของเบียร์สิงห์ซึ่งอยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้ นท่ีเกษตรกรรมรวมถึงไรช่ากว่า 600 ไร ่ อีกท้ังยังปลูกพืชหลายชนดิตามความเหมาะสมกับสภาพดิน
ท้ังไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี ่มะเขือเทศ ลิ้ นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธ ุ์อู่หลง มะนาวหม่อนว่ากันว่ามะเขือเทศท่ีไรบุ่ญรอด รสชาติ
หวานและกรอบมากอีกท้ังยังมีการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ ยงวัวนม และพื้ นท่ีจัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ
ช่วงบ่าย    
ชม วัดร่องเสือเต้น เป็นวัดท่ีมีศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า
รปูแบบของศิลปะส่วนหนึง่มีความคล้ายกับผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์ และอาจารย์ถวัลย์ ดัชนย์ี
สองศิลปินแหง่ชาติชื่อดังชาวเชียงรายท่ีรังสรรค์ผลงานอยู่ท่ีวัดรอ่งขุ่น และบ้านดำ อยู่ด้วย
โดยเฉพาะพระวิหารต้ังแต่ผลงานประติมากรรมพญานาคท่ีใช้เฉดสีเดียวกันน้ันมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมท่ัวไปอย่างเหน็ได้ชัด

ชมมหัสจรรย์มหาเจดีย์ 9 ช้ัน ณ วัดห้วยปลาก้ัง เป็นอีกวัดหนึง่ของจังหวัดเชียงรายท่ีสวยงามต้ังอยู่บนเขา และมีเนนิเขารายรอบวัดสามารถเหน็วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามสิ่งท่ีโดดเด่นของวัดนี้  คือ
 พบโชคธรรมเจดีย์  ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ช้ัน รปูทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรปูป้ันมังกรทอดยาวท้ังสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12
ราศี วัดห้วยปลาก้ังเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ข้ึนสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรปูและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ เจดีย์ 9 ช้ันนี้  มีชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย์

เย่ียมชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ  หรอืบ้านดำ สร้างข้ึนโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชน ีศิลปินแหง่ชาติ ท่ีมีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายท้ังทางด้านภาพเขียน
และด้านประติมากรรมหลายชิ้ นมีลวดลายแกะสลักท่ีสวยงามอย่างย่ิง
นับว่าเป็นอีกสถานท่ีหนึง่ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์และศิลปะแบบล้านนาท่ีทรงคุณค่าลักษณะของพิพิธภัณฑ์บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนาทุกหลังทาด้วยสีดำซึ่งเป็นท่ีมาของคำว่า บ้านดำ
และยังเป็นสีท่ีอาจารย์ถวัลย์ ดัชนโีปรดปรานอีกด้วย

เท่ียวชมและช้อปป้ิงท่ี ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย

อาหาร มื้ อกลางวัน    
ขนมจีนน้ำเงี้ ยว ข้าวซอย  ไส้อั่วฯ ณ ร้านพอใจ

มื้ อเย็น        
 ณ ร้านหลู้ ลำ

ท่ีพัก โรงแรมเวียงอินน์  รเิวอร์ไซด์ หรอืเทียบเท่า

http://www.wiangindra.com/


วันท่ี 2
    วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุดอยทอง-วัดพระสงิห์-สสุานนายพลต้วน– ตลาดชา

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว และใหว้พระ  วัดพระแก้ว วัดพระธาตุดอยทอง วัดพระสิงห์วิหาร

ช่วงบ่าย    
เดินทางสู่อำเภอดอยแม่สลอง  ชมสุสานนายพลต้วน  ชม ตลาดชา

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
เดินทางใหว้พระท่ี วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวงช้ันตร ีแต่เดิมมีชื่อว่า วัดป่าเย้ีย  เย้ีย แปลว่าไม้ไผ่
 บรเิวณท่ีต้ังวัดเป็นป่าไผ่จึงต้ังชื่อตามท่ีมา ตามประวัติกล่าวว่าเจ้ามหาพรหมผู้ ครองเมืองเชียงรายเป็นผู้ อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร
ในช่วงเวลาน้ันสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ ดีนักจึงได้พอกปูนทับองค์พระแก้วมรกตแล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์วัดป่าเย้ีย อีก 45
ปีต่อมาเกิดฟ้าผ่าท่ีองค์เจดีย์ พบพระพุทธรปูลงรักปิดทององค์หนึง่ตกลงมาจากเจดีย์จึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลว

สักการะ วัดพระธาตุดอยทอง  เป็นหนึง่ในพระธาตุ 9 จอม ต้ังอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนยีสถานแหง่
หนึง่ในเก้าจอม ของสถานท่ีอันเป็นมงคลนามของจังหวัดเชียงราย โดยวัดพระธาตุดอยจอมทองนี้
สันนษิฐานว่าสร้างก่อนท่ีพญามังรายมหาราชจะเสด็จมาพบพื้ นท่ีบรเิวณนี้  นอกจากจะเป็นวัดท่ีมีองค์พระธาตุประดิษฐานอยู่แล้ว
ยังเป็นวัดท่ีมีความสำคัญต่อพี่น้องชาวล้านนาเป็นอย่างมาก คือ เป็นท่ีประดิษฐานของกู่ หรอือัฐขิองพญามังรายมหาราช
กษัตรย์ิผู้ สถาปนาอาณาจักรล้านนา 

วัดพระสิงห์วิหาร  เป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์แหง่แผ่นดินล้านนานับแต่อดีต เป็นพระอารามหลวงช้ันเอก
ชนดิวรมหาวิหาร ต้ังอยู่ในบรเิวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นวัดสำคัญวัดหนึง่ของเมืองเชียงใหม่ภายในมีพระสิงห์หรอืพระพุทธสิหงิค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรปูโบราณศิลปะเชียงแสนโบราณ
 ปางมารวิชัยขัดสมาธเิพชร หล่อด้วยสำรดิหุ้ มทอง  สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร สร้างข้ึน เม่ือ พ.ศ. 700 และเป็นท่ีรู้ จักกันในชื่อ
เชียงแสนสิงห์หนึง่ อีกท้ังเป็นพระพุทธรปูศักดิ์ สิทธ ิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาประดิษฐานอยู่

ช่วงบ่าย    
เดินทางถึง สุสานนายพลต้วน  สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2523 เป็นแท่นหนิอ่อนบรรจุรา่งนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว
พื้ นปูหนิอ่อน ด้านหลังแท่นบรรจุศพ ด้านหน้าเป็นลาดเนนิ มีตัวอักษร  ต้วน ภาษาจีนเป็นสีทองบนพื้ นสี่เหลี่ยมสีฟ้า บรเิวรโดยรอบหลุมฝังศพ
มีเรือ่งราวสมัยท่านนายพลต้วน ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งท่านได้เป็นผู้ นำแหง่กองพัน 5 ผู้ กลายเป็นทหารพลัดถิ่นผู้ มีดอยแม่สลองเป็นแผ่นดินสุดท้าย
เขาได้เปลี่ยนทหารพลัดถิ่นให้เป็นชาวดอย ทำมาหากินกับการปลูกชาจีน จนเป็นท่ีโด่งดังในรสชาติ สุสานท่านสร้างด้วยหนิอ่อนอยู่บนเขา
มองเหน็ทิวทัศน์ได้กว้างไกล ทุกวันจะมีนักท่องเท่ียวมาเคารพสุสานท่าน

เย่ียมชม ตลาดชา บนดอยแม่สลอง ซึ่งท่ีตลาดชาดอยแม่สลองแหง่นี้ มีชาให้เลือกมากมายหลายประเภทครับ ท้ังชา อู่หลงก้านอ่อน ชาอู่หลงเบอร์ 12
ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ ชาหม่ืนลี้ และชนดิอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสรรพคุณของชาจะไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นป้องกันโรคมะเรง็
ป้องกันโรคเบาหวาน ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็นยาแล้ว ชายังเป็นเครือ่งดื่มท่ีชาวจีนนยิมดื่มกันอีกด้วย

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางถึง ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท
ท่ีนีค่ือท่ีพักอันแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติท่ีบรสิุทธ ิ์ ใจกลางหบุเขาและสวนดอกไม้ท่ีสวยงาม 
ให้บรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดเวลาท่ีท่านพำนัก ณ ท่ีแหง่นี้ ท่านสามารถชมวิวและถ่ายรปูตามอัธยาศัย
 

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
บุฟเฟต์แบบพื้ นเมือง ณ ร้านสบันงา 

มื้ อเย็น         
ท่ีร้านอาหารของรสีอร์ท (ไม่รวมในโปรแกรม)

ท่ีพัก ดอยหมอกดอกไม้รสีอร์ท ดอยแม่สลอง

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

http://www.maesalongflowerhills.com/


การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางมุ่งหน้าสู่  ไรช่า101   ไรช่าฉุยฟง  วัดถ้ำปลาหรอืวัดพุทธสถานถ้ำปลา

ช่วงบ่าย  
เดินช็อปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พม่า 
สามเหลี่ยมทองคำและเม่ือได้เวลานำสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

 21.45 / 21.30 / 19.20  เดินทางกลับโดยแอร์เอเชีย /สายการบินนกแอร์ /สายการบินไลอ้อนแอร์

23.05 / 22.45 / 20.35  เดินทางกลับถึงกรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
เดินทางมุ่งหน้าสู่  ไรช่า 101 เป็นไรช่าท่ีคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง
บรเิวณทางเข้าจะเหน็ความสวยงาม ของของต้นชา เรยีงรายเป็นข้ันบันได สลับกับเบ้ืองหลังเป็นทิวเขา
จึงทำให้ภาพต่างน้ันงดงามราวกับอยู่ในห้วง แหง่ความฝัน ไรช่า 101

สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติท่ี  ไร่ชาฉุยฟง  ไรช่าคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย
บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไรช่าสีเขียวขจีสุดลูกหลููกตา ตัวไรช่าต้ังอยู่บนเนนิเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็นข้ันบันได
มีร้านชาเล็กๆ ต้ังอยู่คล้ายระเบียงย่ืนไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุน่และอิ่มหนำไปกับเมนสูารพัดชา
พร้อมชื่นชมความงามของไรไ่ด้อย่างเต็มท่ี 

เดินทางต่อไปยัง วัดถ้ำปลา หรอื วัดพุทธสถานถ้ำปลา โดยถ้ำปลา มีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ
ไหลออกจากใต้ภูเขาหนิปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออกสายน้ำ
เหล่านี้ มีต้นกำเนดิมาจาก น้ำตกห้วยเนี้ ย 

ช่วงบ่าย       
เดินช็อปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พม่า  ท่ีซึ่งจำหนา่ยสินค้านานาชนดิ ประเภทอัญมณี
พลอยสี ทับทิม หยก เครือ่งใช้ไฟฟ้า เสื้ อผ้าแฟชั่นท้ังเด็กและผู้ ใหญ่ เครือ่งประดับ รองเท้า กระเป๋า
เสื้ อกันหนาว อาหารทะเลแห้ง เหล้า บุหรี ่ของเล่นเด็ก ผ้าหม่ ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ
ราคาต้ังแต่หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน

ไปท่ีเดียวแต่ได้เท่ียวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบรเิวณ สามเหล่ียมทองคำ แหง่นี้
แรกเริม่เดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดท่ีมี ชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น เม่ือวันเวลาผ่านไป
การกวาดล้างยาเสพติดมีมากข้ึนทำให้การค้าฝิ่นเริม่หมดไปและถูกพัฒนามาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวแทนจุดยอดนยิมท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรปู โดยเฉพาะ
บรเิวณซุ้ มประตูสามเหลี่ยมทองคำ

อาหาร มื้ อเช้า       
 ห้องอาหารของรสีอร์ท

มื้ อกลางวัน  
แบบบุฟเฟต์ ท่ีร้านพรสุโขทัย แม่สาย
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อัตรานี้ รวม

ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
ค่าท่ีพัก 2 คืน  (กรณเีศษเสรมิเตียงพัก 3 ท่าน) 
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท
อาหาร 6 ม้ือ 
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/895

https://www.atsiamtour.com/northern/895
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