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แพค็เกจทัวร์เชยีงราย แม่ฟ้าหลวง ภชูี้ ฟ้า 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
โดยเครือ่งบิน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - เชียงราย

นมัสการ ใหว้พระ

 วัดรอ่งขุ่น
วัดห้วยปลาก้ัง เจดีย์เก้าช้ัน 

 ตื่นตากับ

สวนแม่ฟ้าหลวง
ทะเลหมอก ภูชี้ ฟ้า
ปางช้างกะเหรีย่งรวมมิตร 
น้ำพุร้อนโปงพระบาท
ชมไรบุ่ญรอด  
ไรช่าฉุยฟง

สบายๆช้อบกับ

ตลาดไนท์บาซาร์
ตลาดชายแดนแม่สาย

 ราคา



จำนวนผู้เดินทาง
ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ราคา/คน

เดินทาง  2 - 4  คน 7,990.-

เดินทาง  5 - 9  คน 7,500.-

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

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
วัดรอ่งขุ่น – ไรบุ่ญรอด – หมู่บ้านกะเหรีย่งรวมมิตร- ภูช้ีฟ้า

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
นำท่านเดินทางไปชมปางช้างกะเหรีย่งรวมมิตร  หลังจากน้ันเดินทางสู่ภูชี้ ฟ้า

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ชม วัดร่องขุ่น เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัด เชียงราย
เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ท่ีมีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความย่ิงใหญ่ต่อคนท้ังโลกเพื่อถวายต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นท่ีรู้ จักของชาวต่างชาติในนาม White Temple 

เท่ียว ไร่บุญรอด หรอื สิงห์ปาร์คเชียงราย
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีงดงามตระการตาเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ ุ์
ภายในมีรถโดยสารคอยอำนวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุดต่างๆ
เพื่อเก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ท่ีจัดไว้อย่างอลังการ 

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

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ภูช้ีฟ้า  ภูชี้ ฟ้าเป็นยอดเขาสูงท่ีสุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย-
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว อยู่ในพื้ นท่ีเขตอำเภอเทิง อยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ
มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติด้วยลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลมเป็นแนวยาว
ท่ีชี้ ไปบนฟ้าทางฝั่งประเทศลาว จึงเป็นท่ีมาของชื่อ

อาหาร มื้ อกลางวัน
บุฟเฟ่ต์ ท่ีร้านสบันงา

มื้ อเย็น
ร้านอาหารของรสีอร์ท

ท่ีพัก  ภูช้ีฟ้าฮิลล์รสีอร์ท  

http://www.phucheefahhill.com/index.php


วันท่ี 2
ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – วัดห้วยปลาก้ัง – วัดรอ่งเสอืเต้น – น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังชมทะเลหมอกท่ีสวยงามแล้วเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงราย ชมบรรยากาศสบายๆท่ีร้านมโนรมย์

ช่วงบ่าย
เดินทางถึงตัวเมืองเข้าเช็คอินท่ีพัก ก่อนจะเดินทางต่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว วัดห้วยปลาก้ัง
 ชมวิหารสีฟ้าท่ีวัดรอ่งเสือเต้น  แช่น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ
 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เดินทางข้ึนชมทะเลหมอกยามเช้า ก่อนพาท่านกลับท่ีพักเพื่อรับประทานอาหารเช้า 

ชื่นชมบรรยากาศสบายๆท่ี ร้านมโนรมย์  เดินทางสะดวกใจกลางเมือง ถ่ายรปูกับมุมสวยๆ
ภายในตกแต่งสวยงามเรยีบง่าย เมนอูาหารและเครือ่งดื่ม มีให้เลือกรับประทานหลากหลาย  ตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เช็คอินเข้าท่ีโรงแรม  สมาชิกท่านใดท่ีมีความต้องการจะแช่น้ำ
พุร้อนเพื่อสุขภาพ กรณุาเตรยีม ผ้าเช็ดตัว เสื้ อผ้าหรอืของใช้จำเป็นสำหรับท่านติดตัวไปด้วย

วัดห้วยปลาก้ัง มหัศจรรย์เจดีย์เก้าช้ัน
ซึ่งเป็นวัดท่ีมีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าช้ันท่ีชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ข้ึนสวรรค์

เข้าเท่ียวชม วิหารสีฟ้าท่ี วัดร่องเสือเต้น สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ของเชียงราย
 ก่อนพาคณะแวะจิบกาแฟพร้อมชมวิวรมิแม่น้ำกกท่ี ร้านมโนรมณ์ พร้อมถ่ายรปูกับมุมเก๋ๆภายในร้าน

พาคณะไป แช่น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพท่ี น้ำพุร้อนโปงพระบาท เพื่อผ่อนคลายรา่งกายหลังจากท่ีเหนือ่ยกับ
การเดินทางมาเป็นเวลานานๆ

แวะช้อปป้ิงท่ี ตลาดไนท์บาซาร์ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าพื้ นเมืองมากมาย ท้ังผ้าไหม ผ้าทอ งานศิลปะต่าง ๆ
ของทางภาคเหนอื รวมไปถึงของกินของใช้ต่างๆ เดินเพลิน ๆ อากาศเย็นสบาย
จากน้ันนำคณะเดินทางกลับท่ีพักพักผ่อนตามอัธยาศัย 

อาหาร ม้ือเช้า
ห้องอาหารรสีอร์ท

มื้ อกลางวัน
 ร้านพอใจ ข้าวซอยไก่ น้ำเงี้ ยว ไส้อั่ว

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก โรงแรมเวียงอินน์  รเิวอร์ไซด์ หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 3
ไรช่าฉยุฟง –ดอยตุง -  แม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ -กรงุเทพฯ

http://www.wiangindra.com/


การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชมไรช่าฉุยฟง  สวนแม่ฟ้าหลวง หรอืสวนดอยตุง

ช่วงบ่าย    
อิสระช้อบป้ิงท่ีตลาดชายแดนแม่สาย   ชมสามเหลี่ยมทองคำ  แวะซื้ อของฝาก
เม่ือได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

16.00 / 18.45 / 19.20  เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย/นกแอร์/ไลอ้อนแอร์

17.20 / 20.00 / 20.35  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เดินทางชม ไร่ชาฉุยฟง พาท่านแวะถ่ายรปูกับไรช่าดัง พร้อมเท่ียวชมบรรยากาศโดยรอบ พาท่านลองชิมชาเขียว และ เบอเกอรีแ่สนอรอ่ยจากทางไร่
 ตามอัธยาศัย

เท่ียวชม สวนแม่ฟ้าหลวงท่ีพระตำหนักดอยตุง  สวนแม่ฟ้าหลวง หรอืสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว สูง 950
เมตรเหนอืระดับน้ำทะเลอยู่ในแอ่งท่ีราบด้านทิศเหนอืของพระตำหนัก สร้างเม่ือปี พ.ศ.  2534 บรเิวณท่ีต้ังของสวน สามารถปลูกดอกไม้เม่ืองหนาวได้
จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้รู้ จักและชื่นชมดอกไม้ท่ีแปลกตาแตกต่างจากท่ีพบเหน็โดยท่ัวๆไป
ภายในสวนได้รับการออกแบบตกแต่งด้วยพันธ ุ์ ไม้ดอกไม้ประดับนับหม่ืนอย่างสวยงามย่ิง
ราวกับผืนพรมธรรมชาติท่ีแปนเปลี่ยนไปตามทุกฤดูกาลละลานตาด้วยแปลงไม้ดอก และไม้พุ่ม
ดอกไม่ท่ีนีผ่ลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทุกวันของปี

ช่วงบ่าย
พาคณะเข้าด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อทำบัตรผ่านแดนไปยังประเทศพม่า กรณท่ีานท่ีประสงค์จะทำบัตรผ่านแดนให้เตรยีมบัตรประชาชนไว้ด้วย

เดินทางสู่เชียงแสนไปท่ีเดียวแต่ได้เท่ียวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่าบรเิวณ สามเหล่ียมทองคำ แหง่นี้
แรกเริม่เดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนำทองคำมาแลกกับฝิ่น
ซึ่งในบรเิวณนี้ เหมาะอย่างย่ิงในการแลกเปลี่ยนเนือ่งจากท้ังท่ีต้ังและการเดินทางท่ีไม่ยากนัก
เพราะ สามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวก ท่ีผู้ คนท่ัวไปเรยีกว่า สบรวก เม่ือวันเวลาผ่านไป
การกวาดล้างยาเสพติดมีมากข้ึนทำให้การค้าฝิ่นเริม่หมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแทนจุดยอดนยิมท่ีนักท้องเท่ียวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ
การถ่ายรปู โดยเฉพาะ 
บรเิวณซุ้ มประตูสามเหลี่ยมทองคำ

17.30 น.   เดินทางถึงเชียงราย ซื้ อของฝากท่ีร้านนันทวันก่อนเดินทางไปยังสนามบิน

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ม้ือกลางวัน
บุฟเฟ่ต์ท่ีร้านอาหารพรสุโขทัย 

วันท่ี 3
ไรช่าฉยุฟง –ดอยตุง -  แม่สาย - สามเหล่ียมทองคำ -กรงุเทพฯ

อัตรานี้ รวม

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

อัตรานี้ ไม่รวม  

ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ
ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น



ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนอืจากรายการระบุ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

� รูปภาพ

 

 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/968

https://www.atsiamtour.com/northern/968
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