โปรแกรมทัวร์ เชียงรายขายดี ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน (รหัส A1-64)
วัดร่ องขุ่น – ไร่ บุญรอด – ไร่ เชิญตะวัน – ภูชี้ฟ้า – ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า
วัดร่ องเสื อเต้ น – ตลาดไนท์ บาซาร์ – วัดห้ วยปลากั้ง – ไร่ ชาฉุยฟง – ดอยตุง – แม่ สาย

วันแรก :

ไร่ บุญรอด – วัดร่ องขุ่น – ไร่ เชิญตะวัน – ภูชี้ฟ้า

เช้ า
09.30 น.

รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
พาคณะเที่ยวไร่ บุญรอดหรื อ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไป
ด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอานวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุด
ต่างๆ เพือ่ เก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จดั ไว้อย่างอลังการ (รถจอด 3 จุด จอดหน้ าไร่ +จุดชม
วิวไร่ ชา+หอซิปไลน์ ) (ทัวร์ ไม่ รวมค่ารถรางและค่าเครื่ องเล่ น กรณีลูกค้าต้ องการใช้ บริการเพิ่มเติม)
พาคณะเที่ยวชมวัดร่ องขุ่น เป็ นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ นของจังหวัด
เชียงราย เพือ่ มุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและประกาศความยิง่ ใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพือ่ ถวาย
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว จนเป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างชาติในนาม "White Temple"
รับประทานอาหารเที่ยงที่ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
นาทุกท่านชม ไร่ เชิญตะวัน หรื อศูนย์วปิ ั สสนาสากลไร่ เชิญตะวัน ตั้งอยูท่ ี่ บ้านใหม่สนั ป่ าเหี ยง ต.ห้วยสัก อ.
เมื อ ง จ.เชี ย งราย ได้ก่ อ สร้ างขึ้ น โดย พระมหาวุฒิ ชัย วชิ รเมธี (ท่ าน ว.วชิ ร เมธี ) มี จุ ด ประสงค์เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ประชาคมโลก มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ในตามความตั้งใจเดิมของ
พระอาจารย์น้ นั อยากจะใช้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นสถานที่ปลีกวิเวก เพื่อการศึกษาปฏิบตั ิธรรมส่ วนตัวของพระ
อาจารย์เองเท่านั้น แต่ในภายหลังได้มีลูกศิษย์เข้ามาเยีย่ มชมเป็ นจานวนมาก ประกอบกับมีรายการโทรทัศน์

11.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

15.30 น.
18.00 น.

เข้ามาถ่ ายทารายการ จึงทาให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่รู้จกั ของผูแ้ สวงบุญ และต้องการสถานที่สงบในการพัก
จิตใจมากขึ้น พระอาจารย์จึงได้ทาให้สถานที่แห่ งนี้เป็ นศูนย์วิปัสสนา เพื่อเป็ นที่พกั พิงจิตใจให้กบั ญาติโยม
ทั้งหลาย
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูช้ ีฟ้า พร้อมแวะตลาดเทิงเพือ่ ซื้อเสบียงไว้รับประทานบนภูช้ ีฟ้า
เดินทางถึงภูชี้ฟ้า หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ รี สอร์ทบนภูช้ ีฟ้า มื้อเย็นในที่พกั (มื้อที่ 2)
(พักภูหมอกดอกไม้ รีสอร์ ท / ไร่ ร่มโพธิ์ทอง รีสอร์ ท บนภูชี้ฟ้า)
**ที่พักบนภูชี้ฟ้าจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้ างหนาวเย็น**

วันที่สอง : ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – วัดร่ องเสื อเต้ น – ชีวติ ธรรมดา – วัดห้ วยปลากั้ง – ไนท์ บาซาร์
05.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
13.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบเพือ่ ขึ้นบนภูช้ ีฟ้าโดยรถสองแถวท้องถิ่น
พาท่านเดินทางขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้ า ก่อนพาท่านกลับที่พกั เพือ่ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
พาคณะเดินทางกลับสู่ตวั เมืองเชียงราย
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารในตัวเมือง (มื้อที่ 4)
พาคณะเข้าเที่ยวชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่ องเสื อเต้ น ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝี มือการรังสรรค์
ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรื อ สล่านก ศิลปิ นท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่ งเคยเป็ นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิต
พิพฒั น์ และเคยเข้าไปทางานที่วดั ร่ องขุน่ เป็ นศิลปะประยุกต์ที่ เป็ นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็ นสีน้ าเงินฟ้าตัดกับ
สีทอง ลวดลายต่างๆที่พริ้ วไหวนั้นสล่านกได้จากการเรี ยนรู ้จากอาจารย์ แต่ศิลปะของ อาจารย์จะ ใช้โทนสี
ขาว และมีการใช้กระจกแต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็ นการใช้สีน้ าเงินฟ้าแทนเพือ่ ให้เป็ นเอกลักษณ์ จากนั้น
นาท่านดื่มด่ ากับบรรยากาศริ มแม่น้ ากก เป็ นบ้านไม้สีขาวสไตล์วินเทจ ร่ มรื่ นด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ตกแต่ง
สไตล์ Secret Garden แบบสวนอังกฤษ และให้อิสระทุกท่านนั่งจิบกาแฟริ มแม่น้ ากกได้เพลิดเพลินกับการ
ถ่ายรู ป ณ คาเฟ่ ชื่อดังของเชียงราย ร้ านชีวิตธรรมดา (Chivit Tamma Da Coffee House) (ตามอัธยาศัย)

16.00 น.

18.00 น.

เดินทางถึง วัดห้ วยปลากั้ง เป็ นอีกวัดหนึ่ งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่ นเขา และมีเนิ นเขารายรอบ
วัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่ งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์ ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงถึง 9
ชั้น รู ปทรงแปลกตาลักษณะเป็ นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้ นมังกรทอดยาวทั้งสอง
ข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย ์ เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็ นวัดซึ่ งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใคร
ได้มาเยือนจะหมือนกับได้ข้ ึนสวรรค์ ภายในเจดี ย ์ ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายใน
เจดียเ์ ป็ นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย ์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบ
โชคธรรมเจดีย ์
นาคณะแวะช้อปปิ้ งที่ตลาดไนท์ บาซาร์ ซึ่ งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองมากมาย ทั้งผ้าไหม ผ้าทอ งาน
ศิลปะต่าง ๆ ของทางภาคเหนื อ รวมไปถึ งของกิน ของใช้ต่างๆ เดินเพลิน ๆ อากาศเย็นสบาย (อาหารเย็น
ตามอัธยาศัย รถจอดรอ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนาคณะเดินทางกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : ไร่ ชาฉุยฟง – สวนแม่ ฟ้าหลวง – ถา้ หลวงนางนอน – ลาโย คาเฟ่ - สนามบินเชียงราย
07.00 น.
09.00 น.
10.30 น.

12.00 น.
13.30 น.

15.30 น.

รับประทานอาหารเช้าในที่พกั ก่อนออกเดินทางยังไปแม่สาย (มื้อที่ 5)
เดินทางถึงไร่ ชาฉุยฟง พาท่านแวะถ่ายรู ปกับไร่ ชาดัง พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ ท่านสามารถลองชิม
ชาเขียว และ เบอเกอรี่ แสนอร่ อยจากทางไร่ (ตามอัธยาศัย)
นาท่านเที่ยวชม สวนแม่ ฟ้าหลวง ที่ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หรื อสวนดอยตุง เป็ นสวนไม้ดอกไม่ประดับ
เมื อ งหนาว สู ง 950 เมตรเหนื อ ระดับน้ าทะเลอยู่ในแอ่ งที่ราบด้านทิศเหนื อ ของพระตาหนัก ภายในสวน
ได้รับการออกแบบตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนับหมื่นอย่างสวยงามยิง่ ราวกับผืนพรมธรรมชาติที่
แปนเปลี่ยนไปตามทุกฤดูกาลละลานตาด้วยแปลงไม้ดอก และไม้พมุ่ ดอกไม่ที่นี่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออก
ดอกตลอดทุกวันของปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่ 6)
พาท่านเที่ยวชม ถา้ หลวงนางนอน ย้อนรอยการช่วยเหลือ 13 ทีมหมูป่า ถ้ าหลวงเป็ นถ้ าหินปูนขนาดใหญ่
ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็ นถ้ าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ าเป็ นห้องโถงกว้างมาก ภายใน
ถ้ าจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ าไหลตลอดทั้งปี
พาสมาชิกชมความงามของวิวทิวทัศน์รอบๆดอยผาหมี สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ และลิ้มลองกาแฟ
รสชาติอร่ อย พร้อมมุมถ่ายรู ปมากมาย ณ ลาโย คาเฟ่ (LAYO Café) (ตามอัธยาศัย)

เดินทางถึงเชียงราย ซื้อของฝากที่ร้านนันทวัน ก่อนเดินส่งคณะที่สนามบินเชียงราย

17.30 น.

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)

ที่พกั ในตัวเมือง ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ดังนี้
โรงแรมไดมอนด์ปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท /โรงแรมพิมานอินน์ /โรงแรมพาร์ คอินน์ เชียงราย
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้ อยู่กบั วันที่และช่ วงที่เข้ าพัก)
เวียงอินทร์ ริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท/โรงแรมเวียงอินทร์ ไนท์ บาซ่ าร์ /โรงแรมรสา บูทีค
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)

