โปรแกรมทัวร์ เชียงราย แม่ สลอง 3 วัน 2 คืน (รหัส A3-64)
วัดร่ องขุ่น – ไร่ บุญรอด – วัดห้ วยปลากั้ง – วัดร่ องเสื อเต้ น – ไนท์ บาร์ ซ่า–วัดพระแก้ว
วัดพระสิ งห์ -ไร่ ชา 101–ตลาดชา-ไร่ ชาฉุยฟง – แม่ สาย– สามเหลีย่ มทองคา

วันแรก :

ไร่ บุญรอด – วัดร่ องขุ่น – วัดห้ วยปลากั้ง – บ้ านดา – วัดร่ องเสื อเต้ น – ไนท์ บาร์ ซ่า

เช้ า
09.30 น.

รับสมาชิกพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
เดิ นทางถึ งไร่ บุญ รอด เป็ นไร่ ของบริ ษทั บุญ รอด ผูผ้ ลิ ตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดี ยวกับวัดร่ อ งขุ่น เป็ นแหล่ ง
ท่อ งเที่ ยวเชิ งเกษตรแห่ งใหม่ ภายในไร่ บุ ญ รอดนอกจากจะมี แปลงปลู ก ข้าวบาร์ เล่ ข องเบี ยร์ สิงห์ ซ่ ึ งอยู่
ด้านหน้าแล้ว ยังมีพ้นื ที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ ชากว่า 600 ไร่ และพื้นที่จดั สวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้ทุก
ท่านได้ถ่ายภาพ (รถจอด 3 จุด จอดหน้ าไร่ +จุดชมวิวไร่ ชา+หอซิปไลน์ ) (ทัวร์ ไม่ รวมค่ารถราง/ค่าเครื่ องเล่ น
กรณีลูกค้าต้ องการใช้ บริการเพิ่มเติม)
พาทุกท่านเดินทางถึงวัดร่ องขุ่นตั้งอยูใ่ นอาเภอเมืองถือเป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ตอ้ งไปเมื่อไปเยือนเมื่อไป
ถึงจังหวัดเชียงราย สาหรับ “วัดร่ องขุ่น” วัดที่อ อกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ”
จิตรกรเรื องนามที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิง่ ใหญ่น้ ีข้ ึนเพือ่ ถวายเป็ นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทาง
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
ชมมหัสจรรย์มหาเจดี ย ์ 9 ชั้น ณ วัดห้ วยปลากั้ง เป็ นอีกวัดหนึ่ งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่ นเขา
และมีเนิ นเขารายรอบวัดสามารถเห็ นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่ งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์
ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงถึง 9 ชั้น รู ปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสี แดงมี รูป
ปั้ นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย ์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็ นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือ
และเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ข้ ึนสวรรค์ ภายในเจดีย ์ ประดิษฐานพระพุทธรู ปและพระ

11.00 น.

12.00 น.
13.30 น.

15.00น.

16.30น.

17.30 น.
18.30น.

อรหันต์ต่างๆ ภายในเจดียเ์ ป็ นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ เจดีย ์ 9 ชั้นนี้ มี
ชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย ์
คณะเยี่ยมชม พิพิธภัณ ฑ์ บ้านดา หรื อบ้ านดา สร้างขึ้นโดย “อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ”ศิล ปิ นแห่ งชาติ ที่มี ฝีมื อ
ทางด้า น จิ ต รกรรม ปฏิ ม ากรรม ได้ส ร้ า งงานด้า นศิ ล ปะไว้ม ากมายทั้ง ทางด้า นภาพเขี ย น และด้า น
ประติมากรรมหลายชิ้นมีลวดลายแกะสลักที่สวยงามอย่างยิง่ นับว่าเป็ นอีกสถานที่หนึ่ งที่แสดงถึงเอกลักษณ์
และศิลปะแบบล้านนาที่ทรงคุณค่าลักษณะของพิพธิ ภัณฑ์บา้ นดาจะเป็ นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนาทุกหลัง
ทาด้วยสีดาซึ่งเป็ นที่มาของคาว่า “บ้านดา”และยังเป็ นสีที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีโปรดปรานอีกด้วย
คณะเยีย่ มชม วัดร่ องเสื อเต้ น เป็ นวัดที่มี ศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะโดยใช้เฉดสี เป็ นสี น้ าเงินฟ้า รู ปแบบของศิลปะส่ วนหนึ่ งมีความคล้ายกับผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิตพิพฒั น์ และอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ย ์ สองศิลปิ นแห่ งชาติชื่อดังชาวเชียงรายที่รังสรรค์ผลงานอยูท่ ี่วดั ร่ อง
ขุ่น และบ้านดา อยูด่ ้วย โดยเฉพาะพระวิหารตั้งแต่ผลงานประติมากรรมพญานาคที่ใช้เฉดสี เดี ยวกันนั้นมี
ความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทัว่ ไปอย่างเห็นได้ชดั
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านหลูล้ า (มื้อที่ 2) ริ มแม่น้ ากก
พาคณะเข้าเที่ยวชมและช้อปปิ้ งที่ ไนท์ บาร์ ซ่าเชียงราย จากนั้นพาสมาชิกเข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง : วัดพระแก้ว – วัดดอยจอมทอง-วัดพระสิงห์ -พระบรมธาตุสันติครี ี – ตลาดชา
07.00 น.
08.30 น.

10.00 น.

คณะพร้อมรับประทายอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
พาทุกท่านเดินทางถึง วัดพระแก้ ว เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ” แต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่ าเยี้ย “เยี้ย”แปลว่าไม้ไผ่
บริ เวณที่ต้ งั วัดเป็ นป่ าไผ่จึงตั้งชื่ อ ตามที่ม า ตามประวัติ ก ล่ าวว่าเจ้ามหาพรหมผูค้ รองเมื อ งเชี ยงรายเป็ นผู ้
อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกาแพงเพชร ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บา้ นเมืองไม่ค่อยจะสู ้ดีนักจึงได้
พอกปูนทับองค์พระแก้วมรกตแล้วนาไปบรรจุไว้ในเจดียว์ ดั ป่ าเยี้ย อี ก 45 ปี ต่อ มาเกิดฟ้าผ่าที่อ งค์เจดี ย ์ พบ
พระพุทธรู ปลงรักปิ ดทององค์หนึ่งตกลงมาจากเจดียจ์ ึงได้อญั เชิญไปไว้วหิ ารหลวง
สักการะ วัดพระธาตุดอยทอง เป็ นหนึ่ งในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยูใ่ น อาเภอเมื อ ง จังหวัดเชียงราย เป็ นวัด
เก่าแก่ และถือเป็ นปูชนียสถานแห่งหนึ่งใน “เก้าจอม” ของสถานที่อนั เป็ นมงคลนามของจังหวัดเชียงราย โดย
วัดพระธาตุด อยจอมทองนี้ สัน นิ ษฐานว่าสร้ างก่ อ นที่พ ญามังรายมหาราชจะเสด็จมาพบพื้น ที่ บ ริ เวณนี้
นอกจากจะเป็ นวัดที่มี องค์พระธาตุประดิษฐานอยู่แล้ว ยังเป็ นวัดที่มีความสาคัญต่อพี่น้อ งชาวล้านนาเป็ น
อย่างมาก คือ เป็ นที่ประดิษฐานของกู่ หรื ออัฐิของพญามังรายมหาราช กษัตริ ยผ์ สู ้ ถาปนาอาณาจักรล้านนา

11.00 น.

12.00 น.
15.00 น.

16.00 น.

16.30 น.

พาคณะเดินทางถึงวัดพระสิ งห์ วิหาร เป็ นวัดสาคัญในประวัติศาสตร์แห่ งแผ่นดินล้านนานับแต่อดีต เป็ นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิ ดวรมหาวิหาร ตั้งอยูใ่ นบริ เวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตาบลพระสิ งห์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิ งห์วรวิหารเป็ นวัดสาคัญวัดหนึ่ งของเมืองเชียงใหม่ ภายในมีพระสิ งห์หรื อ
พระพุทธสิ หิงค์ ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปโบราณศิลปะเชี ยงแสนโบราณ ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร หล่อ ด้วย
สาริ ดหุ ้มทอง สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 700 และเป็ นที่รู้จกั กันในชื่อ
"เชียงแสนสิงห์หนึ่ง" อีกทั้งเป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาประดิษฐานอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
พาทุกท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ สถิตมหาสั นติคีรี พระบรมธาตุฯ สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี
พ.ศ. 2539 เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เป็ นเจดี ยแ์ บบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่ เหลี่ยมลดชั้น
แกะสลักลวดลาย ใกล้กบั องค์เจดียเ์ ป็ นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ต้ งั ของพระบรมธาตุฯ เป็ นจุดสูงสุดของ
เทือกดอยแม่สลอง จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยงั เด่นเป็ น
สง่า มองเห็นแต่ไกล เป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของดอยแม่สลอง
พาทุกท่านเดินทางเที่ยวชม ตลาดชา บนดอยแม่สลอง ซึ่ งที่ตลาดชาดอยแม่สลองแห่งนี้ มีชาให้เลือกมากมาย
หลายประเภทครับ ทั้งชา อู่หลงก้านอ่อ น ชาอู่หลงเบอร์ 12 ชาสี่ ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ ชาหมื่นลี้
และชนิ ด อื่ นๆอี กมากมาย ซึ่ งสรรพคุ ณ ของชาจะไม่ แตกต่ างกันมากนัก เช่ น ป้ อ งกัน โรคมะเร็ ง ป้ อ งกัน
โรคเบาหวาน ลดความอ้วน ซึ่งนอกจากจะเป็ นยาแล้ว ชายังเป็ นเครื่ องดื่มที่ชาวจีนนิยมดื่มกันอีกด้วย
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางถึง “ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท ” ที่นี่คือที่พกั อันแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่
บริ สุทธิ์ใจกลางหุบเขาและสวนดอกไม้ที่สวยงาม ให้บรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดเวลาที่ท่านพานัก ณ ที่แห่ ง
นี้ท่านสามารถชมวิวและถ่ายรู ปตามอัธยาศัยและ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยในที่พัก
(พักดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท ดอยแม่ สลอง หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สาม : ไร่ ชา 101 - ไร่ ชาฉุยฟง – แม่ สาย –สามเหลีย่ มทองคา – สนามบินเชียงราย
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
เดินทางมุ่งหน้าสู่ไร่ ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง บริ เวณทางเข้าจะ
เห็นความสวยงาม ของของต้นชาเรี ยงรายเป็ นขั้นบันได สลับกับเบื้องหลังเป็ นทิวเขา จึงทาให้ภาพต่างนั้น
งดงามราวกับอยูใ่ นห้วง แห่งความฝัน ไร่ ชา 101

10.00 น.

12.00 น.

15.00 น.

17.30น.

สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ ไร่ ชาฉุยฟง ไร่ ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบ
เต็มไปด้วยไร่ ชาสีเขียวขจีสุดลูกหู ลูกตา ตัวไร่ ชาตั้งอยูบ่ นเนินเขาปลูกไล่ระดับลงมาเป็ นขั้นบันได มีร้านชา
เล็กๆ ตั้งอยูค่ ล้ายระเบียงยืน่ ไปในไหล่เขา สามารถจิบชาหอมกรุ่ นและอิ่มหนาไปกับเมนู สารพัดชา พร้อม
ชื่นชมความงามของไร่ ได้อย่างเต็มที่ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดถา้ ปลา หรื อ วัดพุทธสถานถา้ ปลา โดย ถ้ า
ปลา มีลกั ษณะเป็ นลาธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผา่ นภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออก
ทางหน้าปากถ้ าด้านทิศตะวันออกสายน้ า เหล่านี้มีตน้ กาเนิดมาจาก น้ าตกห้วยเนี้ย
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร อาเภอแม่สาย จากนั้นพาสมาชิกชมความงามของวิวทิวทัศน์
รอบๆดอยผาหมี สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ และลิ้มลองกาแฟรสชาติอร่ อยตามอัธยาศัย พร้อมมุมถ่ายรู ป
มากมาย ณ ลาโย คาเฟ่ (LAYO Café)

ไปที่เดียวแต่ได้เที่ยวชมวิวถึง 3 ประเทศเลยทีเดียวคือ ไทย ลาวและพม่ าบริ เวณ สามเหลี่ยมทองคา แห่ งนี้
แรกเริ่ มเดิมทีเป็ นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนาทองคามาแลกกับฝิ่ น เมื่อวันเวลา
ผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทาให้การค้าฝิ่ นเริ่ มหมดไปและถู กพัฒนามาเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยว
แทนจุดยอดนิยมที่นักท้องเที่ยวส่วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรู ป โดยเฉพาะ บริ เวณซุม้ ประตูสามเหลี่ยม
ทองคา
พาท่านส่งสนามบินโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 5,500 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 5,250 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 4,990 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)
ทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท /โรงแรมพิมานอินน์ /โรงแรมพาร์ คอินน์ เชียงราย
ทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันทีแ่ ละช่ วงทีเ่ ข้ าพัก)
เวียงอินทร์ ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท/โรงแรมเวียงอินทร์ ไนท์ บาซ่ าร์ /โรงแรมรสา บูทคี

อัตรานีร้ วม
-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ ามัน
-ค่าที่พกั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่ าน)
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
-ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินเดินทาง
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
- ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณี ขอใบเสร็จ )
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวติ ส่วนตัว,ประกันสุขภาพ
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
*** หมายเหตุ *** การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจา
เป็ นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

ที่พกั : โรงแรม ไดม่ อนด์ ปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท เชียงราย (3 ดาว)

ที่พกั : เวียงอินทร์ ริเวอรไซด์ รีสอร์ ท (4 ดาว)

