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แพค็เกจทัวร์เชยีงใหม่ เชยีงราย 4 วัน 3 คืน เดินทางต้ังแต่ 4 คน
โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปจาก กรงุเทพฯ - เชียงใหม่ และกลับจาก เชียงราย - กรงุเทพฯ

ชมพระตำหนักภูพิงคราชนเิวศน์
ชมและกราบสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ชมไรอ่งุ่นเอเดน
ชมดอกไม้นานาชนดิท่ีโอบล้อม ณ ม่อนแจ่ม
กราบสักการะหลวงพ่อทันใจ ณวัดพระธาตุดอยคำ
สักการะสองพระมหาธาตุคู่บุญแหง่ดอยอินทนนท์
ชมน้ำตกวชิรธาร น้ำตกผาขนาดใหญ่
ชมสามเหลี่ยมทองคำชายแดน ไทย-พม่า-ลาว 
เท่ียวตลาดแม่สายท้ังฝั่งไทย กับตลาดท่าขี้ เหล็ก

 ราคา

แพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

 เดินทาง  4 - 5  คน 10,650.-

 เดินทาง  6 - 7  คน 9,550.-

เดินทาง   8 - 9  คน 8,550.-



หมายเหตุ..
เดินทาง 4 - 5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าท่ี เป็นไกด์
ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000.-

 

แพ็คเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน
ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ดอนเมือง - เชียงใหม่-วัดพระธาตุดอยสเุทพ-พระตำหนักภูพิงคราชนเิวศน์-ไรอ่งุ่นเอเดน-ม่อนแจ่ม 

การเดินทาง ช่วงเช้า      
00.00  พบกันท่ีสนามบินดอนเมือง ช้ันผู้ โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour
คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเท่ียวบินท่ี...

00.00  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ   พระตำหนักภูพิงคราชนเิวศน์

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ไรอ่งุ่นเอเดน ชมดอกไม้นานาชนดิท่ีม่อนแจ่ม

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
รับทุกๆท่านจากสนามบินเชียงใหม่ พร้อมออกเดินทาง ชมความงามของสถานท่ีท่องเท่ียว

08.30  เท่ียวชมและกราบสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
ซึ่งหากใครท่ีมาเชียงใหม่แล้วไม่มากราบสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดเชียงใหม่

10.00  เท่ียวชม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักท่ีใช้เป็นท่ีประทับในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนนิแปรพระราชฐานมาประทับแรมท่ีจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อทรงงาน และเย่ียมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนอื รวมท้ังเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะท่ีเข้ามาเจรญิสัมพันธไมตรกัีบไทยในโอกาสต่างๆ

ช่วงบ่าย    
14.00  เท่ียวชม ไร่องุ่นเอเดน พร้อมท้ังถ่ายรปูและซื้ อของฝากท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์จากองุ่น

14.30  ชมดอกไม้นานาชนดิท่ีโอบล้อมไปด้วยบรรยากาศหนาวเย็น มองไปเหน็ทิวทัศน์แหง่ขุนเขาซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก
ม่อนแจ่ม ในจุดนี้ ทุกท่านจะได้เพลินเพลินกับการถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ส่วนท่านท่ีชื่นชอบความเรว็
สัมผัสกับล้อเลื่อนไม้ท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น ฟอร์มูล่าม้ง ท่ีจะทำให้ทุกท่านสนกุสนาน ตื่นเต้นอย่างแนน่อน 

17.00 น.  เดินทางเข้าเช็คอินเข้าท่ีพัก โรงแรม The Empress Hotel / พักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อกลางวัน  
ร้านอาหารแกงร้อนบ้านสวน

มื้ อเย็น        
สิบสองปันนาขันโตก

ท่ีพัก The Empress Hotel 4****

http://empresshotels.com/th/


วันท่ี 2
วัดพระธาตุดอยคำ-ดอยอนิทนนท์-ไนท์บาซ่า

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบนดอยอินทนนท์ เช่น วัดพระธาตุดอยคำ

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น น้ำตกวชิรธาร และช้อปป้ิงท่ีไน้ท์บาซ่า

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
08.30  เท่ียวชมและกราบสักการะขอพรจาก หลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ
ท่ีมีชื่อเสียงในเรือ่งของความศักดิ์ สิทธ ิ์ โชคลาภต่างๆ
ท่ีหากใครขอพรก็จะได้สมหวังดั่งปรารถนาแทบทุกประการ

11.00  เท่ียวชมจุดสูงสุดแดนสยาม ณ อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์
และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก-เท่ียวชมและสักการะสองพระมหาธาตุคู่บุญแหง่ดอยอินทนนท์
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนดีลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิร ิ

ช่วงบ่าย  
13.30  เท่ียวชม ตลาดม้ง ศูนย์รวมของพืชผลและพืชผักจาโครงการหลวง อาทิเช่น บ๊วย
ผลัม,อโวคาโด,สตรอเบอรร์รี่

14.30  เท่ียวชม น้ำตกวชิรธาร น้ำตกผาขนาดใหญ่ ท่ีมีความสูง 15-20 เมตร
ท่ีมีน้ำไหลเยอะตลอดท้ังปี

ช่วงค่ำ
19.30  เพลิดเพลินกับการเดินช้อปป้ิงเลือกซื้ อของท่ีระลึกท่ีไนท์บาซ่าเชียงใหม่

อาหาร มื้ อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน   
ณ ครัวมิตรภาพ 

มื้ อเย็น      
ณ ร้านอาหารอิ่มละไม

ท่ีพัก The Empress Hotel 4****

วันท่ี 3
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดรอ่งขุ่น - วัดห้วยปลาก้ัง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง 

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย และระหว่างทางแวะชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น น้ำพุร้อนแม่ขะจาน วัดรอ่งขุ่น

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวรอบๆตัวเมืองเชียงราย เช่น พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง

http://empresshotels.com/th/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
08.00  พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

09.30  แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย ภายในมีร้านอาหาร
ร้านกาแฟ ร้านจำหนา่ยสินค้าหนึง่ตำบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ เครือ่งประดับ
ไม้แกะสลักและของท่ีระลึกไว้บรกิารให้นักท่องเท่ียว สำหรับกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาดก็คือ การต้มไข่
ซึ่งมีท้ังไข่ไก่และไข่นกกระทาสามารถต้มในบรเิวณบ่อต้มไข่ท่ีจัดไว้ให้ ด้วยความร้อนประมาณ 80
องศาเซลเซียส ไข่จะสุกภายใน 3 นาที
นอกจากนี้ ยังมีพื้ นท่ีสำหรับนัง่แช่เท้าหรอืจะใช้บรกิารอาบน้ำแรก่็มีให้บรกิารเช่นกัน

11.30  เดินทางถึง วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์
เป็นศิลปะท่ีผสานวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน
 ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถท่ีถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว เป็นเชิงช้ันลดหลั่นกันไป
หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงา และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ  

ช่วงบ่าย  
14.00  เท่ียวชม วัดห้วยปลาก้ัง สิ่งท่ีโดดเด่นของวัดนี้  คือ พบโชคธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงถึง 9 ช้ัน
รปูทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา
หลังคาสีแดงมีรปูป้ันมังกรทอดยาวท้ังสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี
ซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก 

16.00  ชม พระตำหนักดอยตุง ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า
สร้างข้ึนโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เน้นความเรยีบง่ายและการใช้ประโยชน์
มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนากับบ้านพื้ นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีเพดานห้องโถงทำเป็นเพดานดาว
บรเิวณด้านหลังพระตำหนักมีระเบียงย่ืนออกไป เม่ือยืนท่ีระเบียงจะเหน็ทัศนยีภาพของดอยตุงท่ีสวยงาม
บรเิวณขอบระเบียงมีกระบะปลูกไม้ดอกท่ีมีสีสันสวยงาม 

ชมสวนดอกไม้ท่ี สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้ นท่ี 25 ไร่
อยู่ด้านหน้าของพระตำหนักดอยตุง สร้างเม่ือปี พ.ศ.2534 ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพรรณไม้นานาพันธ ุ์
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดท้ังปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่า
ความต่อเนือ่ง
นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรอืนไม้ในรม่จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารชีนดิต่างๆ
ท่ีมีดอกสวยงาม 

17.30  เช็คอินเข้าท่ีพัก ปุณยมันตรา รสีอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
ร้านอาหารด้านหน้า วัดรอ่งขุ่น

มื้ อเย็น      
ณ ปุณยมันตรา รสีอร์ท

ท่ีพัก ปุณยมันตรา รสีอร์ท ระดับ 4****

วันท่ี 3
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดรอ่งขุ่น - วัดห้วยปลาก้ัง - ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง 

วันท่ี 4
ตลาดแม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ 

http://www.poonyamantra.com/


การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินเท้าท่องเท่ียวตลาดแม่สาย และ ตลาดท่าขี้ เหล็ก ฝั่งพม่า

ช่วงบ่าย    
เดินทางท่องเท่ียวสู่สามเหลี่ยมทองคำ  จนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินเชียงราย
เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน..

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
0800  เท่ียวชิม แอนด์ ช้อป ตลาดแม่สาย
ตลาดแม่สายแบ่งเป็นสองฝั่งคือตลาดแม่สายฝั่งไทย กับตลาดท่าขี้ เหล็กจังหวัดเชียงตุง
ประเทศพม่า เป็นตลาดการค้าชายแดนท่ีมีชื่อเสียง
นักท่องเท่ียวชาวไทยนยิมเดินทางไปยังตลาดชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กของพม่า
เพื่อซื้ อสินค้าพื้ นเมืองและสินค้าราคาถูก ซึ่งการข้ามไปท่าขี้ เหล็กนักท่องเท่ียวชาวไทย
สามารถเดินทางเข้าเขตประเทศพม่าได้ทุกวัน โดยใช้บัตรประชาชนหรอืบัตรอื่นๆ
ท่ีทางราชการออกให้ 

ช่วงบ่าย    
13.30  เท่ียวชม สามเหล่ียมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า-
ลาว ชมทัศนยีภาพของแม่น้ำโขง ชมช้างและตุงเฉลิมพระเกียรติ
และนมัสการพระเจ้าล้านตื้ อหรอืพระเจ้าสี่แผ่นดินท่ีประดิษฐานโดดเด่นท่ีสามเหลี่ยมทองคำ

ได้เวลาเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย สามารถเดินทางใหว้พระหรอืซื้ อของฝากได้

16.30  ส่งทุกท่านสนามบินเชียงราย 

อาหาร มื้ อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้ อกลางวัน  
ร้านอาหาร ฉิง หอ เยียน

วันท่ี 4
ตลาดแม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ 

ราคานี้ รวม

รถตู้ ปรับอากาศ VIP 10 ท่ีนัง่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
ท่ีพักจำนวน 3 คืน (โรงแรม The Empress Hotel / ปุณยมันตรา รสีอร์ท : ท่ีพักระดับ 4 ดาว)
อาหารตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์ (จำนวน 10 ม้ือ)
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ
ไกด์/สตาร์ฟ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินประกันคุ้ มครอง 1,000,000 บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ดอนเมือง - เชียงใหม่ , เชียงราย - ดอนเมือง

เงื่อนไข ข้อกำหนด การเลื่อนวันเดินทางและการยกเลิกทัวร์



กำหนดการโปรแกรมทัวร์ สถานท่ี และเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม
โดยบรษัิทขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะปรับเปลี่ยนตาม ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า
การบรกิารม้ืออาหาร จะเป็นไปตามท่ีบรษัิทกำหนด หากลูกค้าประสงค์นอกเหนอืจากนี้
สั่งอาหาร เครือ่งดื่ม หรอืการบรกิารอื่นๆเพิ่มท่ีไม่มีในรายการท่ีทางบรษัิทจัดให้ ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระเอง
โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางบรษัิท
หากลูกค้าต้องการ ม้ืออาหาร ท่ีมีความจำเพาะ กรณุาแจ้งหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า (เช่น
ไม่รับประทานเนื้ อ,เนื้ อหมู,มังสวิรัตฯลฯ)
หากการบรกิารม้ืออาหารแต่ละม้ือไม่เพียงพอ (ท่ีทางบรษัิทจัดให้)
สามารถบอกหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ
ลูกค้าท่านใด ท่ีมีโรคประจำตัว,อาการเมารถ,หรอืปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการเดินทาง
กรณุาแจ้งหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ให้ทราบก่อนออก เดินทาง
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ท่ีทางบรษัิทได้จัดและรับรอง
บรษัิทขอสงวนสิทธ ิ์ ไม่ขอรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่อยู่ในส่วนของโปรแกรม จะมีรายละเอียดเบ้ืองต้นดังนี้
ค่าบรกิารรถรับส่งตามสถานท่ีท่องเท่ียวน้ันๆให้บรกิาร
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ น้ำอัดลมฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนอืการให้บรกิารมืออาหารท่ีบรษัิทกำหนด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครือ่งดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนนอกเหนอืจากโปรแกรมทัวร์ท่ีทางบรษัิทกำหนดไว้
ในกรณท่ีี ลูกค้าเดินทางเพียงคนเดียว ทางบรษัิทขอเก็บเพิ่ม ท่านละ 1,000-1,500 บาท

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/941

https://www.atsiamtour.com/northern/941
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