The Exclusive Golden Triangle Weekend

Wine Tasting, visit Don Sao Island in Laos, Tachileik Shwedagon Pagoda in Myanmar
and Chiang Rai the capital of the Golden Triangle
Day 1

09.30am Meet at Chiang Rai Airport (Airfare NOT included)
รอรับทานทีห่ นาอาคารสนามบินเชียงราย (ไมรวมตั๋วเครือ่ งบิน)
11.30am Nothern lunch in a local eatery + 3 wines
อาหารกลางวันสไตลชาวเหนือ รวมไวน 3 ฉลาก
13.30pm Board the boat, enjoy the scenic views and visit
Don Sao island, Laos
ลองเรือแมโขงเดลตา แวะเกาะดอนซาว เกาะใหญสุดในแมน้ำโขง
สปป.ลาว ชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย
17.00pm Check-in at 4**** Hotel on the bank of Mekong
River, Chiang Saen
เช็คอินทีโ่ รงแรมระดับ 4 ดาว ติดชายฝง แมนาํ้ โขง เชียงแสน
18.30pm Champagne on the terrace
ดื่มดํ่ากับบรรยากาศริมฝงแมนํ้าโขงดวยแชมเปญ
19.00pm Fine Wine Tasting Evening (6 wines, see wine list)
with dinner
เอ็กซคลูซฟี ไฟน ไวน เทสติง้ (ไวน 6 ฉลาก ดูไวนลสิ ต)
และอาหารคํา่

The Exclusive Golden Triangle Weekend

Wine Tasting, visit Don Sao Island in Laos, Tachileik Shwedagon Pagoda in Myanmar
and Chiang Rai the capital of the Golden Triangle
Day 2

08.00am Breakfast at the hotel
อาหารเชาที่โรงแรม
9.30am Visit Tachileik Shwedagon Pagoda in Myanmar
สักการะเจดียช เวดากอง (ขามแดนโดยไมตอ งลงจากรถ)
10.30am Visit Tachileik Market and Duty Free Shop
ทองตลาดทาลอ และรานคาปลอดภาษี
12.00pm Lunch in Yunanese Restaurant + 3 wines
อาหารกลางวันแบบจีนยูนาน รวมไวน 3 ฉลาก
15.00pm Visit Ban Dam Museum, Wat Rong Khun and
Monument of King Mengrai
ชมพิพิธภัณฑบานดำ โดยศิลปนแหงชาติ อาจารยถวัลย ดัชนี
วัดรองขุนโดยศิลปนแหงชาติ อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน
และอนุสาวรียพอขุนเมงราย
17.00pm Local dinner in Chiang Rai
รับประทานอาหารเหนือที่รานอาหารในเชียงราย
19.00pm Drop off at Chiang Rai Airport
สงทานที่สนามบินเชียงราย

The Exclusive Golden Triangle Weekend
ยินดีตอ นรับแฟนไวนตงั้ แต 24 ทาน หรือ 12 คู ขึน้ ไป

Minimum 24 persons - for smaller groups please call for quotations

Price XX,XXX baht per person sharing deluxe river view room

ราคา XX,XXX บาท ตอ 1 ทาน (แชรหองพัก วิวแมนาํ้ โขง)
Tour price inclusive ราคานี้รวม :



All transportations (boat and coach), hotel accommodation mentioned in the program

ยานพาหนะรับ-สง และโรงแรมตามรายการทีร่ ะบุ
 All meals - breakfast, lunches and dinners mentioned in the program

อาหาร 5 มือ้ ตามรายการทีร่ ะบุ
All 12 wines mentioned in the program

ไวน 12 ฉลาก ตามรายการทีร่ ะบุ
 Drinking water and cold towel during the trip

น้ำดืม่ ผาเย็น ระหวางการเดินทาง
 Border pass fee and all other entrance fees when visiting places

ธรรมเนียมผานแดนไทย–พมา โดยไมตอ งลงจากรถ และเขาชมสถานทีต่ ามรายการทีร่ ะบุ
 Insurance while traveling on board the boats and coaches

ประกันอุบตั เิ หตุ (ตามเงือ่ นไข บริษทั ฯ ประกันภัย)
Tour price DO NOT include

ราคานีไ้ มรวม:

 Airfare Bangkok-Chiang Rai-Bangkok

คาตัว๋ เครือ่ งบินไปกลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย
 Food and wine not mentioned in the program and other special meal requests

อาหารและไวน ทีไ่ มระบุในโปรแกรม
 Hotel mini bar and telephone charges

มินบิ ารและโทรศัพทขณะพักโรงแรม
 Tips for baggage boys, local guide, local drivers or helpers

ทิปสําหรับพนักงานยกกระเปา ไกด คนขับรถ และผใู หความชวยเหลืออืน่ ๆ
 Personal expenses

คาใชจา ยสวนตัว
If you would like to discuss the above in more detail, please contact Mr. Joe Sriwarin
on 08 9218 1864

