โปรแกรมทัวร์ เชียงราย ราคาโปรโมชั่น 2 วัน 1 คืน (รหัส P11-64)
วัดร่ องขุ่น –ไร่ บุญรอด–วัดพระแก้ ว – กระเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้ วยปลากั้ง
วัดร่ องเสื อเต้ น – ไร่ ชาฉุยฟง – ถา้ ปลา – แม่ สาย –สามเหลีย่ มทองคา

วันแรก วัดร่ องขุ่น – ไร่ บุญรอด–บ้ านกระเหรี่ยงรวมมิตร-วัดห้ วยปลากั้ง -วัดร่ องเสื อเต้ น
เช้า
08:30 น.

10:00 น.

12:00 น.
13:00 น.

รับคณะที่จุดนัดพบ
พาคณะเที่ยวชมวัดร่ องขุ่น เป็ นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ น
ของจังหวัดเชียงราย เพือ่ มุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิง่ ใหญ่ต่อคนทั้งโลก
เพือ่ ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว จนเป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างชาติในนาม
"White Temple"
พาคณะเที่ยวฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นสบาย อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 19.1 องศาเซลเซียส สภาพ
ของพื้นที่โดยทัว่ ๆ ไป เป็ นที่ลาดเนินเขา มีภูเขาเล็ก ๆภายในไร่ บุญรอดเพาะปลูกพื้นหลากหลายชนิด แต่ที่ถือ
เป็ นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คอื ไร่ ชาอู่หลงสายพันธุจ์ ินซวน (Jin Xuan) หรื อ ชาอู่หลงเบอร์ 12 เป็ นชาสายพันธุ์
ไต้หวัน ที่ปลูกบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ กล้างไกลลดหลัน่ กันลงมาอย่างสวยงาม ทั้งนี้ ชาอู่หลงเบอร์ 12 นิยมปลูก
ด้วยความสูงของพืน้ ที่ 450 เมตรจากระดับน้ าทะเล เพราะทาให้ได้กลิ่นหอม รสเลิศ
พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านข้าวซอยพอใจ (มีอ้ ที่ 1)
พาคณะเที่ยวบ้ านกระเหรี่ยงรวมมิตรนอกจากชาวกระเหรี่ ยงแล้วยังมีหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ในระแวก
ใกล้เคียง หมู่บา้ นกระเหรี่ ยงเป็ นหมู่บา้ นขี่ชา้ งเที่ยวชมหมู่บา้ นชาวเขา บ้านกะเหรี่ ยงรวมมิตร

( นัง่ ช้าง 400 บาทนัง่ ได้ 2 ท่าน )
15:30 น.

พาคณะนมัสการวัดห้ วยปลากั้งมหัศจรรย์มหาเจดีย๙์ ชั้นภายในเจดีย ์ มีเจ้าแม่กวนอิมจาลองแกะสลักด้วยไม้
ตรงบริ เวณชั้นหนึ่งของเจดีย ์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรู ปประจาชั้นประดิษฐานอยูด่ ว้ ย

16.30 น.

จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเชียงราย ก่อนพาคณะแวะจิบ
กาแฟพร้อมชมวิวริ ม แม่น้ ากกที่ร้านมโนรมณ์ พร้อมถ่ายรู ปกับมุมเก๋ ๆภายในร้าน

18:00 น.

19:00 น .

พาคณะเดินเที่ยวช้อปปิ้ งไนท์ บาร์ ซ่า เชียงรายสินค้าที่มีขายในตลาดเชียงรายไนท์บาร์ซาร์ โดยส่วนมากจะเป็ น
ของจาพวกของที่ระลึกฝี มือชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสินค้าแฮนด์เมทของชาวเชียงราย มีท้งั เสื้อผ้าซึ่งมีเอกลักษณ์
เด่นเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบชาวล้านนา ผ้าทอมือลายต่าง ๆ มีเครื่ องประดับทั้งเงิน ทองเหลือง ไม่วา่ จะเป็ นสร้อยคอ
กาไล เข็มขัด ตุม้ หู ลวดลายสวยงามมีเอกลักษณ์ของทางเหนือแบบชัดเจน รวมไปถึงกระเป๋ าหลากหลายแบบ ที่
เห็นเด่น ๆ ก็จะเป็ นกระเป๋ าแบบชาวเขา สีสนั สดใส สะดุดตาราคาที่ไม่แพงนัก (มื้อเย็นอิสระในไนท์บาร์ซ่า)
พาคณะเข้าที่โรงแรมพิมานอินน์ ในตัวเมืองเชียงรายหลังเข้าที่พกั สมาชิกพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ไร่ ชาฉุยฟง –ถา้ ปลา – แม่ สาย – สามเหลีย่ มทองคา– พระธาตุจอมกิตติ

07:00 น.
08:00 น.

รับประทานอาหารที่โรงแรม (มื้อที่ 2)
ออกเดินทาง สู่แม่จนั ไร่ ชาฉุยฟง ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่บา้ นพญาไพร ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวงและ อาเภอ
แม่จนั จังหวัด เชียงราย เป็ นแหล่งปลูกชาชั้นดี ของ บริ ษทั ฉุยฟงที จากัด ซึ่งป็ นผูผ้ ลิตใบชารายใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดเชียงรายโดยมี ประสบการณ์ยาวนานในการเพาะปลูกชามากว่า 40 ปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฉุ ยฟง เป็ นผูผ้ ลิตชา
ผูจ้ ดั จาหน่าย และผูส้ ่งออก มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผูใ้ ช้ทางด้านอุตสาหกรรม เช่น โออิชิ มาลี ยูนีฟ ลิปตัน เป็ น
ต้น สวนชาตั้ง อยูบ่ นเนื้อที่กว่า1,000 ไร่
พาคณะเที่ยวชมวัดถา้ ปลา หรื อ วัดพุทธสถานถ้ าปลาถ้ าปลา มีลกั ษณะเป็ นลาธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขา
หินปูน ไหลทะลุผา่ นภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ าด้านทิศตะวันออกสายน้ า เหล่านี้มีตน้
กาเนิดมาจาก น้ าตกห้วยเนี้ย ถ้ านี้วดั ความกว้างได้ประมาณ 2.50 เมตร ความสูงวัดจากฝั่งน้ าขึ้นไป สูงประมาณ
1.50 เมตร น้ าลึกประมาณ 0.50 เมตร และภายในถ้ ายังมีพระพุทธรู ปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า

11:00 น.

ประชาชนทัว่ ไปเรี ยกว่า "พระทรงเครื่ อง" เป็ นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้เป็ นอย่างมาก
12:00 น.
13:00 น.

พาคณะรับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านสุโขทัยบุฟเฟ่ ต์ (มื้อที่ 3)
พาคณะเที่ยวช้อปปิ้ งตลาดแม่ สายเหนือสุดของประเทศไทยติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าขี้เหล็กโดยมีแม่น้ าแม่สาย
เป็ นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวเขาและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่คา้ ขายกันโดยเสรี
นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของพม่าเพือ่ ซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูกอื่นๆเช่น
กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องทองเหลือง เป็ นต้น

14:00 น.

พาคณะเดินทางสู ้ เชียงแสน สามเหลี่ยมทองคาแห่งนี้ แรกเริ่ มเดิมทีเป็ นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ของโลกโดยการนาทองคามาแลกกับฝิ่ น ซึ่งในบริ เวณนี้เหมาะอย่างยิง่ ในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากทั้งที่ต้งั และ
การเดินทางที่ไม่ยากนัก เพราะ สามเหลี่ยมทองคาเป็ นจุดตัดของแม่น้ าโขงกับแม่น้ ารวก ที่ผคู ้ นทัว่ ไปเรี ยกว่า สบ
รวกชายแดนบริ เวณนี้ เป็ นเขตแดนของสามประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า โดยมีสนั ดอนตรงกลางยิง่ เหมาะกับการ
แลกเปลี่ยนมากยิง่ ขึ้น เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทาให้การค้าฝิ่ นเริ่ มหมดไปและถูก
พัฒนามาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นกั ท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรู ป โดยเฉพาะ
บริ เวณ ซุม้ ประตูสามเหลี่ยมทองคาจากนั้น นมัสการพระพุทธรู ป องค์สีทองอร่ าม นามว่า พระพุทธนวล้านตื้อ ที่
ประดิษฐานบน เรื อแก้วกุศลธรรมตั้งโดดเด่นอยูบ่ ริ เวณชายน้ า เพือ่ ความเป็ นศิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยว
ต่อ
พาคณะนมัสการพระธาตุจอมกิตติแห่งนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องอย่างมากกับพระเจ้าพรหมมหาราช หลังจากกูค้ วาม
เป็ นไท และขอมสิ้นอานาจไปจาก ประเทศไทยแล้ว
พาคณะแวะซื้อของฝาก นันทวัน(ก๋ องคา)ได้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เช่น แหนม แคบหมู หมูยอ สินค้าของ
ฝาก และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ข้ นึ ชื่อของจังหวัดเชียงรายและ 8 จังหวัด ภาคเหนือ

16:00 น
17:00 น.

17:30 น.

ส่งคณะที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ค่าบริการ ราคาท่ านละ 2,990 บาท (คณะ2-3 ท่ านใช้ รถเก๋ ง )
ค่าบริการ ราคาท่ านละ 2,990 บาท (คณะ4-5 ท่ านใช้ 6 ที่นั่ง )
ค่าบริการ ราคาท่ านละ 2,990 บาท (คณะ6-10+ไกด์ ท่ านใช้ ตู้ วีไอพี )
ที่พกั ระดับ 3 ดาว(กรุณาโทร. เช็คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
โรงแรมพิมานอินน์ /โรงแรมธันยาอินน์
(กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง /ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบินเดินทาง/ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)
อัตรานีร้ วม
-

ค่ารถปรับอากาศเดินทางตามระบุ
ค่าที่พกั ปรับอากาศพัก 2 ท่าน/ห้อง (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
ค่าเอกสารผ่านแดนพม่า
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย+อาหาร 3 มื้อ

อัตรานี้ไม่ รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจาเป็ น
และเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

