
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง ก.ย. – ต.ค. 2563 
วดัร่องขุ่น   ไร่บญุรอด (สิงห์ปาร์ค)   วดัร่องเสือเต้น 

วดัป่าหมากหน่อ   พระธาตโุยนกนาคนคร   วดัพระธาตผุาเงา  พระธาตเุจดีย์หลวง   
สามเหลี่ยมทองค า   ข้ามพรมแดนเท่ียวเมืองท่าขีเ้หลก็ แม่สาย   ไร่ชาฉยุฟง 

 

 

 

 

  

 

แอ่วเหนือสุดแดนสยามเชียงราย 3 วัน 2 คืน 
ดนิแดนโยนกนาคพันธ์ุ – เชียงแสน – สามเหล่ียมทองค า 
ตามรอยต านานเมืองแหง่พญานาค กราบองค์พระธาตโุยนกนาคนคร 

จิบกาแฟ ชิล ชิล ชมวิวแมน่ า้โขง 

เชยีงราย 3 วนั 2 คนื 



 

 

วนัแรกของการเดินทาง: สนามบนิสุวรรณภมิู – เชียงราย – วดัร่องขุ่น – ไร่สงิหป์ารค์ – วดัร่องเสอืเตน้ 

06.00 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิ 

08.05 โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE130 (รวมน ้ าหนัก 20 กโิลกรมั) 

09.35 ถงึ สนามบนิแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

นาํท่านเดินทางสู่ วดัร่องขุ่น เป็นวดัที่ออกแบบก่อสรา้งโดย อาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน ์ผูเ้ป็นศิลปินแห่งชาติสาขา

ทศันศิลป์ (จติรกรรม) ทีป่รารถนาสรา้งวดัใหเ้หมอืนเมอืงสวรรคท์ีม่นุษยส์มัผสัได ้มคีวามอ่อนชอ้ยงดงาม จนกลายเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติทีน่กัท่องเทีย่วไมพ่ลาดในการมาเยอืนเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นาํท่านสู่ ไร่บุญรอด หรือสงิหป์ารค์ เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมกีารจดั

แต่งสวนดอกไมเ้มอืงหนาวสสีนัสวยงามนานาชนิด มพีื้นทีเ่กษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ ยงัโดดเด่นชวนมองดว้ยรูป

สงิหส์ทีองขนาดยกัษ ์

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภภูริมย ์ภายในไร่บญุรอด 

บ่าย นาํท่านชมความงามและนมสัการสิ่งศกัดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วดัร่องเสือเตน้ สรา้งและออกแบบโดยศิลปิน

พื้นบา้นชาวเชยีงราย นายพทุธา กาบแกว้ หรอืทีค่นรูจ้กัในนาม สลา่นก ลูกศิษยข์องอาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน ์โดย

สรา้งวดัน้ีเป็นพทุธศิลป์ทีใ่ชโ้ทนสนีํา้เงนิฟ้าตดักบัสทีอง เพื่อสรา้งความโดดเด่น โดยสนีํา้เงนิฟ้าของตวัวหิารนัน้แสดงถงึ

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทีข่จรขจายไปท ัว่โลก ซึง่เป็นหลกัคาํสอนทีเ่ป็นความจริงตามหลกัเหตุและผล 

เปรียบเสมอืนดงัทอ้งฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะร่วมสมยัที่แฝงดว้ยธรรมของพระพทุธองค ์ร่วมใชเ้วลาก่อสรา้งแลว้เสร็จถึง 

11 ปี 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหาร รมิสองฝัง่แมน่ํา้กก 

ที่พกั นาํท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Laluna Hotel & Resort (4*) หรอืโรงแรมในระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สองของการเดินทาง: 

เชียงราย – แม่จนั – ตามรอยต านานเมืองแห่งพญานาค พระธาตแุห่งโยนกนาคนคร ณ วดั

ป่าหมากหน่อ – เชียงแสน ไหวพ้ระ จบิกาแฟ ชิล ชิล แลวิวแม่น ้ าโขง ณ วดัพระธาตผุาเงา – 

พระธาตเุจดียห์ลวง – สามเหลี่ยมทองค า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 นาํคณะเดนิทางสู่ วดัป่าหมากหน่อ ในอาํเภอแมจ่นั 

 ระยะทางจากโรงแรมทีพ่กัสู่วดัป่าหมากหน่อ 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราว 1 ช ัว่โมง  

09.00 ถงึวดัป่าหมากหน่อ กราบองคพ์ระธาตแุห่งโยนกนาคนครอนัศกัด์ิสทิธ์ิ กบัต านานเมืองแห่งพญานาค วดัป่าหมากหน่อ 

เป็นวดัเก่าแก่ต ัง้แต่สมยัเชียงแสนหรือโยนก อยู่ติดกบัเวยีงหนองหล่ม เมอืงในอดีตที่มตีาํนานการล่มสลายไปเมือ่กว่า 

1,500 ปีก่อนเพราะพลงัฤทธิ์พญานาค และยงัมเีรื่องราวของปลาไหลเผอืกแห่งเวยีงหนองหล่ม สนันิษฐานกนัว่า ที่น่ีอาจ

เป็นศูนยก์ลางของโยนกนคร ทีเ่ชื่อกนัว่าลม่สลายหายลงไปใตบ้าดาล ภายในบริเวณพระธาตุยงัม ี“บ่อนํา้มนตศ์กัดิ์สทิธิ์” 

ที่เชื่อกนัว่าเป็นทางเขา้ออกของพญานาค ซึ่งจะเลื้อยขึ้นมากเพื่อสกัการะพระธาตุในวนัสาํคญั จากนัน้แวะชมมหศัจรรย์

ความงามของ “วงัพญาปลวก” กบัศรทัธาความเชื่อจากชาวบา้นเพือ่ขอโชคลาภ 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตผุาเงา รมิฝัง่โขงในอาํเภอเชยีงแสน 

 ระยะทางจากวดัป่าหมากหน่อสู่วดัพระธาตผุาเงา 31 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราว 35 นาท ี 

 นาํท่านเที่ยวชม วดัพระธาตุผาเงา สถานปฏบิตัิธรรมที่มพีื้นที่กวา้งขวาง โดยม ี“พระพทุธรูปหลวงพ่อผาเงา” อายุกว่า 

700 ปี เป็นพระพทุธรูปศกัดิ์สทิธิ์ที่ถูกหล่อขึ้นจากศิลปะเชียงแสนผสมกบัรูปแบบของศิลปะสุโขทยั บนยอดเขายงัเป็น

ที่ต ัง้ของ พระบรมพทุธนิมิตเจดีย ์เจดียส์ขีาวองคใ์หญ่ตัง้ตระหง่านสวยงาม ณ ที่แห่งน่ียงัเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของ

แมน่ํา้โขงอกีดว้ย นัง่จบิกาแฟ ชิล ชิล และเพลดิเพลนิไปกบัววิแม่น ้ าโขง 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเขา้สู่ตวั เมืองเชียงแสน แหลง่ท่องเทีย่วและท่าเรอืขนส่งสนิคา้ทีส่าํคญัในภาคเหนือ 

 ระยะทางจากวดัพระธาตผุาเงา สู่ วดัพระธาตเุจดียห์ลวง  14 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราว 15 นาท ี 

กราบนมสัการ พระธาตุเจดียห์ลวง วดัโบราณในเมอืงเชียงแสน สรา้งโดยพระ

เจา้แสนภู แห่งอาณาจกัรลา้นนา องคพ์ระเจดียน้ี์นบัว่าเป็นเจดียท์รงระฆงัแบบ

ลา้นนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงเชยีงแสน 

จนไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านสู่ สามเหลี่ยมทองค า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร รมิแมน่ํา้โขง 

บ่าย หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั เพื่อพกัผ่อนอิริยาบถกบัทศันียภาพที่สวยงามของ

รมิฝัง่โขง 

 ระยะทางจากวดัพระธาตเุจดียห์ลวงสู่สามเหลีย่มทองค า 10 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราว 15 นาท ี 

 ยามเยน็นาํท่าน กราบพระพทุธนวลา้นตื้อ ต ัง้ตระหง่านอยู่ริมแม่นํา้โขงบริเวณสามเหลีย่มทองคาํ เป็นพระพทุธรูปเชียง

แสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ประดิษฐานบนอาคารที่มลีกัษณะเป็นเรือกุศลธรรม พระพุทธรูปสาํริดปางสมาธิ ที่ดู

สวยงาม อิ่มเอบิ และสงบ 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหาร รมิฝัง่แมน่ํา้โขง 

ที่พกั นาํท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Imperial Golden Triangle Resort (4*) หรอืโรงแรมในระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง: สามเหลี่ยมทองค า – แม่สาย – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงราย – สนามบนิสุวรรณภมิู 

 สมัผสัแสงแรกแห่งอรุณของเชา้วนัใหม ่ณ สามเหลีย่มทองคาํกบัดนิแดนสามแผ่นดนิ ไทย ลาว พมา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 หลงัจากเชค็เอา๊ทอ์อกจากทีพ่กั นาํท่านเดินทางสู่เมอืงแมส่าย 

  ระยะทางจากสามเหลีย่มทองค าสู่แมส่าย 30 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางราว 40 นาท ี 



 

วนัน้ี เป็นโอกาสดีที่จะนาํท่านเดินทางท่องเที่ยวขา้มพรมแดน ไปยงัดินแดนประเทศเมียนมา ณ เมอืงท่าขี้เหลก็ ที่อยู่

ชายแดนติดกบัอาํเภอแม่สาย เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ใหก้บัท่าน เสริมดว้ยการบรรยายของมคัคุเทศกผู์เ้ชี่ยวชาญให ้

ท่านไดป้ระโยชนสู์งสุด 

นาํท่านผ่านข ัน้ตอนการทาํหนงัสอืผ่านแดนชัว่คราวอย่างสะดวกรวดเร็ว แลว้จากนัน้นาํท่านสู่ด่านพรมแดน เพื่อผ่านพธิี

การขา้มแดนสู่เมอืงท่าขี้เหลก็ บรรยากาศความเป็นชายแดนทีน่ี่จะดูคึกคกัมากตลอดเวลา 

ในเมอืงท่าขี้เหลก็ นาํท่านเดนิทางดว้ยรถขนาดเลก็ เทีย่วชมชวีติความเป็นอยู่ของผูค้นสองขา้งทาง แลว้ขอนาํท่านแวะชม 

วดัธรรมายนต ์หรือวดัพระหยกขาว วดัที่มศิีลปะแบบพม่า ที่นอกจากจะประดิษฐานพระหยกขาวที่ชาวบา้นหรือผูค้น

ท ัว่ไปต่างศรทัธาแลว้ ภายในยงัมภีาพเขยีนพทุธประวตัิตามแบบของชาวพม่าอีกดว้ย เชิญท่านกราบไหวข้อพร เสริมสิริ

มงคลใหก้บัตนเองไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้ เดนิทางต่อไปชม เจดียช์เวดากององคจ์ าลองของท่าข้ีเหล็ก ที่สรา้งไวใ้หช้าวบา้นที่ไม่สามารถเดินทางไปสกัการะ

เจดยีช์เวดากององคจ์รงิทีเ่มอืงย่างกุง้ได ้เจดียจ์าํลองมขีนาดไม่ใหญ่เท่าองคจ์ริง แต่ว่ามคีวามงดงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

กนัเลย บรเิวณรอบองคเ์จดยีจ์ะมพีระประจาํวนัเกดิ และพระพทุธรูปใหญ่ใหผู้ศ้รทัธาไดก้ราบไหว ้แถมจากมมุที่ต ัง้เจดีย ์

ยงัมองเหน็ววิทวิทศันข์องบา้นเมอืง ภเูขา ป่าไม ้ทีส่วยงามมากอกีดว้ย 

ปิดทา้ยในเมยีนมา เปิดโอกาสใหท่้านเดินเล่นที่ตลาดท่าลอ้หนา้ด่านพรมแดนท่าขี้เหลก็ ซึ่งเป็นแหล่งขายสนิคา้ส่งตรงมา

จากประเทศจนี มที ัง้เสื้อผา้ กระเป๋า ของใช ้แผ่นซดีีหนงัซดีีเพลงสารพดั ที่น่ียงัมรีา้นกาแฟใหน้ัง่ชิลชิล พกัผ่อนไดก่้อน

กลบัเขา้สู่ประเทศไทย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเชยีงราย ระหว่างเสน้ทาง แวะเที่ยวชม ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ลอ้มรอบ

ไปดว้ยธรรมชาติและทวิเขาที่สวยงาม เป็นแหล่งปลูกชาช ัน้ดีของผูผ้ลติใบชารายใหญ่ที่สุดในจงัหวดัเชียงรายมากว่า 40 

ปี นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหทุ้กคนไดเ้ขา้มาสมัผสักบัธรรมชาติ ไร่ชา เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูป  ชิมชา กบั 

บรรยากาศชิล ชิล สุดสายตาพาโนราม่าของไร่ชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้เดนิทางสู่สนามบนิ  

19.50 โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที่ยวบนิที่ WE137 (รวมน ้ าหนัก 20 กโิลกรมั)  

21.20 เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความสุข ความประทบัใจ 

 

*********************************************** 

  



 

อตัราค่าบรกิาร 

เดินทางในเดือนกนัยายน – ตลุาคม 2563 
ผูเ้ดินทาง 6 ท่านข้ึนไป 

ราคา (บาท/ท่าน) 

กนัยายน 2563 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 9,500.- 

ตลุาคม 2563 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 9,500.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 2,000.-  

 

สิง่ที่ควรจดัเตรียม เพือ่ความพรอ้มและสะดวกในการเดินทาง 

 เสื้อผา้ทีส่วมใส่สบาย ๆ, ชดุสุภาพสาํหรบัเขา้วดั 

 ของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็น อาท ิหมวกกนัแดด แว่นตากนัแดด กลอ้งถ่ายรูป  ฯลฯ 

 ยาประจาํตวั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ พรอ้มคนขบันาํเที่ยวตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทีพ่กัตามรายการ 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าทปิคนขบัรถ ค่าทปิคนขนกระเป๋าทีโ่รงแรม 

 ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเที่ยวต่าง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม ์

 มคัคุเทศกใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิ สุวรรณภมู ิ– เชยีงราย – สุวรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยสมายล ์

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบาร ์และอื่น ๆ ทีผู่เ้ดนิทางส ัง่เอง 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมือ่ทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิใหท่้าน 

2. ชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 4,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัการจอง เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง ซึง่จะถอืว่าท่านไดท้าํการสาํรองที่น ัง่

เสรจ็สมบูรณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอยีดแนบทา้ย 

3. การชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรุณาชาํระก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนั หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที่บริษทัฯ กาํหนด 

ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง และขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิมดัจาํใหท่้านไมว่่ากรณีใด ๆ 

  



 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต่ 45 – 31 วนั  ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิมดัจาํ ท่านละ 4,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 – 16 วนั  ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของท ัง้หมด 

3. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดทกุกรณี 

 

หมายเหตุ: 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดินทาง หรือมกีารปรบัราคาค่านํา้มนั

และภาษนีํา้มนั 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม

ของสถานทีแ่ละเวลา ท ัง้น้ีโดยคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นสิ่งสาํคญั หรือเกิดเหตุสุดวสิยั ต่าง ๆ และ

จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจบ็นอกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , ภยัธรรมชาติ, การยกเลกิเที่ยวบนิ, การนดัหยุดงาน, การ

ประทว้ง, การก่อจราจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากสิ่งของที่มค่ีาเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง , การ

โจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ 

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใด ๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข 

และขอ้ตกลงของหมายเหตุท ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19: 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไขแ้ละลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์

 

*********************************************** 

  



 

 
 
 

Laluna Hotel & Resort 
Address: 160 Moo 14 Sanambin Road, Mueang, Chiang Rai 57000 THAILAND 

 

 
 
 
 
 
 
 
 The perfect answer for your memorable vacation. 

 Laluna stands apart from the crowd with a unique feel. A collection of 79 spacious bungalows hidden away 

from the main road and nestled within a tropical paradise, 20 of our bungalows surround the large lagoon style 

swimming pool and Jacuzzi with a large deck area where you can sit and relax, order a poolside snack or cocktail. 

 We are located only minutes from the famous night bazaar and center of town, and a 15-minute drive to the 

airport and bus station. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของทีพ่กั 
 แผนกตอ้นรับ 24 ชัว่โมง    รูมเซอร์วสิ 24 ชัว่โมง    บริการคองเซียจ 24 ชัว่โมง 
 CCTV พร้อมระบบรักษาความปลอดภยั  ท่ีจอดรถ (ฟรี)     หอ้งอาหาร 
 บาร์ และ คาเฟ่     ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพิ้การ   บริการนวด (มีค่าบริการ) 
 เปลเด็ก (มีค่าบริการ)    บริการทวัร์     บริการรถเช่า (มีค่าบริการ) 
 บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (มีค่าบริการ)  ตูนิ้รภยัท่ีฟร้อนเดสก ์    บริการประชุมและสมัมนา 
 หอ้งจดัเล้ียง     บริการนวด (มีค่าบริการ)    Wi-Fi (ฟรี) ท่ีสาธารณะ 
 บริการซกัอบรีด    บริการรับฝากสมัภาระ    สระวา่ยน ้ ากลางแจง้ 
 สระวา่ยน ้ าส าหรับเด็ก    จากชุช่ี 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวกของห้องพกั มใีห้บริการทุกห้อง 
 ของใชใ้นหอ้งน ้ า    โทรทศัน์ดาวเทียม / เคเบิล   พ้ืนท่ีนัง่เล่น 
 มินิบาร์     เคร่ืองปรับอากาศ    น ้ าด่ืมบรรจุขวด (ฟรี) 
 ไดร์เป่าผม     ระเบียง/ชานเรือน    ฝักบวั 
 อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี)    ตูเ้ยน็      โตะ๊ท างาน 
 
 



 

 
 

The Imperial Golden Triangle Resort 
Address: 222 Golden Triangle, Chiang Saen, Chiang Rai 57150 Thailand Phone: +66 53 784 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Standing on ideal spot amongst the majestic northern mountains and surrounded by the Mekhong and Ruak 

rivers, The Imperial Golden Triangle Resort, Chiang Saen, Chiang Rai stands where Thailand shares borders with Laos 

and Myanmar. 

 Offering spectacular views of this mesmerizing dimension, this 73-room property takes in the most of this 

beautiful mountainous region. The ambience of late evening at the Border View Restaurant, where the fog lies low into 

the river, is incomparably breathtaking. 

 Stories of the Golden Triangle and its captivating beauty at central South East Asia have been shared and told 

from ancestral days. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกของทีพ่กั 
 สระวา่ยน ้ ากลางแจง้    หอ้งอาหาร     แผนกตอ้นรับ (24 ชัว่โมง) 
 ลิฟต ์      ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพิ้การ   บริการอินเทอร์เน็ต 
 Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟรี)    Wi-Fi ในพ้ืนท่ีสาธารณะ    สระวา่ยน ้ าในร่ม 
 บริการทวัร์     สระวา่ยน ้ ากลางแจง้    หอ้งฟิตเนส 
 บริการนวด (มีค่าบริการ)    สปา (มีค่าบริการ)     สวน 
 คอฟฟ่ีช็อป     รูมเซอร์วสิ 24 ชัว่โมง    บาร์ 
 ตูนิ้รภยั     บริการซกัรีด     บริการท าความสะอาดรายวนั 
 พ้ืนท่ีสูบบุหร่ี     บริการคองเซียจ    บริการรับฝากสมัภาระ 
 ระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง  บริการส าหรับเด็ก    บริการพ่ีเล้ียงเด็ก 
 หอ้งส าหรับครอบครัว    บริการท่ีจอดรถ (ฟรี)    บริการรับส่งสนามบิน 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวกของห้องพกั มใีห้บริการทุกห้อง 
 ของใชใ้นหอ้งน ้ า    โทรทศัน์ดาวเทียม/เคเบิล    หอ้งปลอดบุหร่ี 
 เคร่ืองชงกาแฟ/ชา    โทรศพัท ์     อ่างอาบน ้ า 
 เคร่ืองปรับอากาศ    น ้ าด่ืมบรรจุขวด (ฟรี)    อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 ไดร์เป่าผม     ฝักบวั      อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) 
 ตูเ้ยน็      มินิบาร์     โตะ๊ท างาน 


