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àªÕÂ§ÃÒÂ ´ÍÂáÁ‹ÊÅÍ§ ÊÒÁàËÅÕÂ
่ Á·Í§¤ํÒ
3 ÇÑ¹ 2 ¤×¹

äÎäÅ·¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
• ä»âÍº¡Í´·ÐàÅËÁÍ¡·Õ่´ÍÂáÁ‹ÊÅÍ§¾ÃŒÍÁ¨ÔºªÒªÑ้¹´Õ
• à·Õ่ÂÇÇÑ´Ã‹Í§¢Ø‹¹ ÊØ´ÂÍ´ÇÑ´ÊÇÂ·Õ่ÊØ´ã¹âÅ¡
• à·Õ่ÂÇäÃ‹ºØÞÃÍ´ (ÊÔ§Ë»ÒÃ¤) ªÁäÃ‹ªÒ ·Ø‹§¤ÍÊÁÍÊ
• ä»¨ÔºªÒÃÑºÅÁË¹ÒÇ·Õ่äÃ‹ªÒ©ØÂ¿§ Ë¹Ö่§ã¹áÅ¹´ÁÒÃ¤¢Í§àÁ×Í§àªÕÂ§ÃÒÂ
• ªÁÇÔÇ 3 »ÃÐà·ÈÃÔÁáÁ‹¹้ํÒâ¢§ ³ ÊÒÁàËÅÕ่ÂÁ·Í§¤ํÒ
• ä»ªŒÍ»»œ§«×้Í¢Í§½Ò¡·Õ่µÅÒ´ªÒÂá´¹áÁ‹ÊÒÂ
• ÊÑÁ¼ÑÊÊÕÊÑ¹´Í¡äÁŒ§ÒÁ¡ÅÒ§ÊÇ¹áÁ‹¿‡ÒËÅÇ§

โปรแกรมการเดินทาง
ÇÑ¹áÃ¡:

¡ÃØ§à·¾Ï(´Í¹àÁ×Í§) – ·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹áÁ‹¿‡ÒËÅÇ§ –àªÕÂ§ÃÒÂ – ÇÑ´Ã‹Í§¢Ø‹¹ –
äÃ‹ºØÞÃÍ´ – ÇÑ´Ã‹Í§àÊ×ÍàµŒ¹ – ºŒÒ¹´ํÒ – ä¹·ºÒ«ÒÃ (-/L/-)

04.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย (THAI
AIR ASIA) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการ
ลงทะเบียนเพือ่ รับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาํ แนะนํามาตรการการป้องกัน
COVID-19 ก่อนออกเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้ องใช้ เวลาในการเช็คอิ น สายการ
บินจะปิ ดให้ ทาํ การเช็คอิ นก่ อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

07.00

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
(THAI AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD7199 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 25 นาที

08.30

เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

08.45

เตรี ยมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู ้ VIP คอยให้บริ การอยูท่ ี่สนามบิน

09:30

เดินทางสู่ วัดร่ องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพฒ
ั น์ ศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียงของไทยสร้างขึ้นด้วยแรงปณิ ธานที่มุ่งมัน่ รังสรรค์งานศิลปะที่งดงาม แปลกตา ผสาน
วัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน
จากนั้นพาสมาชิกออกเดินทางไป ไร่ บุญรอด หรื อ สิงห์ปาร์ค สวยงามด้วยไร่ ชากว้างใหญ่
สุดสายตาโอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่ และอากาศดีตลอดทั้งปี เที่ยวชมผลผลิตทางการ
เกษตร ไม่วา่ จะเป็ นพุทธรามะเฟื อง ไร่ ชาอู่หลง และพืชผักผลไม้อีกหลากหลายชนิด และยัง
มีพรรณไม้ดอกหน้าหนาวสวยงามมากมาย

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

บ่ าย

นําคณะเดินทางสู่ วัดร่ องเสื อเต้ น เป็ นวัดที่มีศิลปะสีสน
ั สวยงามด้วยศิลปะประยุกต์ที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้เฉดสีเป็ นสีน้ าํ เงินฟ้าและยังมีศิลปะผนังภายในวิหารที่มีความ
ประณี ตงดงามด้วยเช่นกัน จากนั้นเดินชม พิพธิ ภัณฑ์บา้ นดํา เที่ยวชมดูศิลปะที่มีความโดด
เด่นส่วนใหญ่สร้างเป็ นสีดาํ บ้านไม้กาแล ไม้แกะสลัก หนังสัตว์ เขาสัตว์ ต่างๆ ที่จดั แสดงไว้
ภายใน สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี

เย็น

ช้อปปิ้ งที่ ตลาดไนท์ บาซาร์ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองมากมาย ทั้งผ้า
ไหม ผ้าทองานศิลปะต่าง ๆ ของทางภาคเหนือ รวมไปถึงของกิน ของใช้ต่างๆ จากนั้นนํา
ท่านเดินทางกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ÇÑ¹ÊÍ§:

ÇÑ´¾ÃÐá¡ŒÇ – ÇÑ´¾ÃÐ¸ÒµØ´ÍÂ·Í§ – ÇÑ´¾ÃÐÊÔ§Ë – ´ÍÂáÁ‹ÊÅÍ§ – µÅÒ´ªÒ
ÊØÊÒ¹¹ÒÂ¾ÅµŒÇ¹ (B/L/-)

07:00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 2)

08:00

พาคณะเดินทางสู่ วัดพระแก้ว เดิมมีชื่อว่าวัดป่ าเยี้ย เยี้ยแปลว่าไม้ไผ่ บริ เวณที่ต้งั วัดเป็ นป่ า
ไผ่จึงตั้งชื่อตามที่มา ตามประวัติกล่าวว่าเจ้ามหาพรหมผูค้ รองเมืองเชียงรายเป็ นผูอ้ ญ
ั เชิญพระ
แก้วมรกตมาจากเมืองกําแพงเพชร อัญเชิญไปไว้วห
ิ ารหลวง จากนั้นชมและสักการะ วัดพระ
สิงห์ เป็ นวัดสําคัญคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณด้วยในอดีตเคยเป็ นที
ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ หรื อพระสิงห์ พระพุทธรู ปสําคัญคู่บา้ นคู่เมืองของประเทศไทย
มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

บ่ าย

เดินทางสู่ ดอยแม่สลอง แวะชม ตลาดชา แม่สลองเป็ นพื้นที่ปลูกชาที่ดีที่สุดและมีชา
หลากหลายให้เลือกชมและชิม รวมทั้งสามารถเดินดูวถิ ีของชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยูท่ ี่
ดอยแม่สลองได้อีกด้วย จากนั้น พาสมาชิกขึ้นไปชม สุสานนายพลต้วน ผูน้ าํ กองพล 93 ที่นาํ
ประชาชนชาวจีนยูนนานอพยพเข้ามาอาศัยอยูบ่ นดอยแม่สลองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั นี้

เย็น

นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พกั บนดอยแม่สลอง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดิน
ถ่ายรู ปและรับบรรยากาศดีๆและชมทะเลหมอกตอนเช้าที่หอ้ งอาหารของรี สอร์ทได้

คํา่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท(มื้อที่ 4)

ÇÑ¹·Õ่ÊÒÁ:

äÃ‹ªÒ©ØÂ¿§ – ªŒÍ»»œ§áÁ‹ÊÒÂ – ÊÒÁàËÅÕ่ÂÁ·Í§¤ํÒ – ¡ÃØ§à·¾Ï (B/L/-)

07:00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

08:00

นําคณะเดินทางสู่ ไร่ ชาฉุ ยฟง เป็ นไร่ ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบ
เต็มไปด้วยไร่ ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา มีร้านชาจําหน่ายสารพัดชา
จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่ พระตําหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หรื อสวนดอยตุง เป็ น
สวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลอยูใ่ นแอ่งที่ราบด้านทิศ
เหนือของพระตําหนักสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 บริ เวณที่ต้งั ของสวน สามารถปลูกดอกไม้เมือง
หนาวได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพือ่ ให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้รู้จกั
และชื่นชมดอกไม้ที่แปลกตาแตกต่างจากที่พบเห็นโดยทัว่ ๆไป ภายในสวนได้รับการออก
แบบตกแต่งด้วยพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับนับหมื่นอย่างสวยงาม

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ แม่ สาย ชมตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ให้ท่าน

่ ม
เลือกซื้อสินค้าชายแดนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นําคณะเดินทางสู่ สามเหลีย

ทองคํา แรกเริ่ มเดิมทีเป็ นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกโดยการนําทองคํา

มาแลกกับฝิ่ น ซึ่งในบริ เวณนี้เหมาะอย่างยิง่ ในการแลกเปลี่ยนเนื่องจากทั้งที่ต้งั และการ
เดินทางที่ไม่ยากนัก เพราะสามเหลี่ยมทองคําเป็ นจุดตัดของแม่น้ าํ โขงกับแม่น้ าํ รวก ที่ผคู ้ น
ทัว่ ไปเรี ยกว่า สบรวก เมื่อวันเวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติดมีมากขึ้นทําให้การค้าฝิ่ น
เริ่ มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิยมที่นกั ท้องเที่ยวส่วนใหญ่
พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรู ป โดยเฉพาะ บริ เวณซุม้ ประตูสามเหลี่ยมทองคํา

17:00

เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพือ่ ทําการเช็คอินและโหลดสัมภาระ ส่งท่านเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ

