
 
 
 

โปรแกรมทัวร์ เชียงรายขายด ีภูช้ีฟ้า  3 วนั 2 คืน (รหัส A1-64) 
วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – ไร่เชิญตะวัน – ภูช้ีฟ้า – ชมทะเลหมอกภูช้ีฟ้า   

วัดร่องเสือเต้น – ตลาดไนท์บาซาร์ – วัดห้วยปลากั้ง – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – แม่สาย 

 
 
 
 

 
 
 
วนัแรก :        ไร่บุญรอด – วดัร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวนั – ภูช้ีฟ้า 
เช้า    รับคณะที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
09.30 น.  พาคณะเที่ยวไร่บุญรอดหรือ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเตม็ไป

ดว้ยทุ่งดอกไมเ้มืองหนาวนานาพนัธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอ านวยความสะดวก พาทุกท่านไปยงัตามจุด
ต่างๆ เพือ่เก็บภาพความประทบัใจของสวนดอกไมท้ี่จดัไวอ้ยา่งอลงัการ (รถจอด 3 จุด จอดหน้าไร่+จุดชม
วิวไร่ชา+หอซิปไลน์) (ทัวร์ไม่รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล่น กรณลูีกค้าต้องการใช้บริการเพิ่มเติม) 

11.00 น.     พาคณะเที่ยวชมวัดร่องขุ่น เป็นวดัที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศิลปินของจงัหวดั
เชียงราย เพือ่มุ่งสร้างงานพทุธศิลป์ที่มีเอกลกัษณ์ของตวัเองและประกาศความยิง่ใหญ่ต่อคนทั้งโลกเพือ่ถวาย
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว จนเป็นที่รู้จกัของชาวต่างชาติในนาม "White Temple"  

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงที่  ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 
14.00 น. น าทุกท่านชม ไร่เชิญตะวัน หรือศูนยว์ปัิสสนาสากลไร่เชิญตะวนั ตั้งอยูท่ี่ บา้นใหม่สนัป่าเหียง ต.หว้ยสัก อ.

เมือง จ.เชียงราย ได้ก่อสร้างขึ้ นโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) มีจุดประสงค์เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก มีเน้ือที่ประมาณ 200 ไร่ ในตามความตั้งใจเดิมของ
พระอาจารยน์ั้นอยากจะใชส้ถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่ปลีกวิเวก เพื่อการศึกษาปฏิบติัธรรมส่วนตวัของพระ
อาจารยเ์องเท่านั้น แต่ในภายหลงัไดมี้ลูกศิษยเ์ขา้มาเยีย่มชมเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัมีรายการโทรทศัน์



เขา้มาถ่ายท ารายการ จึงท าให้สถานที่แห่งน้ีเป็นที่รู้จกัของผูแ้สวงบุญ และตอ้งการสถานที่สงบในการพกั
จิตใจมากขึ้น พระอาจารยจึ์งไดท้  าให้สถานที่แห่งน้ีเป็นศูนยว์ิปัสสนา เพื่อเป็นที่พกัพงิจิตใจให้กบัญาติโยม
ทั้งหลาย 

15.30 น.   ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ภูช้ีฟ้า พร้อมแวะตลาดเทิงเพือ่ซ้ือเสบียงไวรั้บประทานบนภูช้ีฟ้า 
18.00 น.    เดินทางถึงภูช้ีฟ้า หลงัจากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ  รีสอร์ทบนภูช้ีฟ้า  ม้ือเยน็ในที่พกั  (มื้อที่ 2) 

(พักภูหมอกดอกไม้ รีสอร์ท / ไร่ร่มโพธ์ิทอง รีสอร์ท บนภูช้ีฟ้า) 
**ที่พักบนภูช้ีฟ้าจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็น** 

 
 
 
 
 
 
 
วนัที่สอง :     ทะเลหมอกภูช้ีฟ้า – วดัร่องเสือเต้น – ชีวติธรรมดา – วดัห้วยปลากั้ง – ไนท์บาซาร์  
05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบเพือ่ขึ้นบนภูช้ีฟ้าโดยรถสองแถวทอ้งถ่ิน  

พาท่านเดินทางขึ้นชมทะเลหมอกยามเช้า ก่อนพาท่านกลบัที่พกัเพือ่รับประทานอาหารเชา้  (มื้อที ่3) 
09.00 น.  พาคณะเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองเชียงราย  
12.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารในตวัเมือง (มื้อที่ 4) 
13.30 น. พาคณะเขา้เที่ยวชมวหิารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้น ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์

ของ นายพุทธา  กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง อ.เฉลิมชยั โฆษิต
พพิฒัน์  และเคยเขา้ไปท างานที่วดัร่องขุ่น เป็นศิลปะประยกุตท์ี่ เป็นเอกลกัษณ์ใชเ้ฉดสีเป็นสีน ้ าเงินฟ้าตดักบั
สีทอง ลวดลายต่างๆที่พร้ิวไหวนั้นสล่านกไดจ้ากการเรียนรู้จากอาจารย ์แต่ศิลปะของ อาจารยจ์ะ ใชโ้ทนสี
ขาว และมีการใชก้ระจกแต่ของสล่านกดดัแปลงมาเป็นการใชสี้น ้ าเงินฟ้าแทนเพือ่ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ จากนั้น
น าท่านด่ืมด ่ากบับรรยากาศริมแม่น ้ ากก  เป็นบา้นไมสี้ขาวสไตลว์ินเทจ  ร่มร่ืนดว้ยตน้ไมเ้ขียวชอุ่ม ตกแต่ง
สไตล์ Secret Garden แบบสวนองักฤษ และให้อิสระทุกท่านนั่งจิบกาแฟริมแม่น ้ ากกไดเ้พลิดเพลินกบัการ
ถ่ายรูป ณ คาเฟ่ช่ือดงัของเชียงราย ร้านชีวิตธรรมดา (Chivit Tamma Da Coffee House) (ตามอัธยาศัย) 

 
 
 
 
 
 



16.00 น. เดินทางถึง วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวดัหน่ึงของจงัหวดัเชียงรายที่สวยงามตั้งอยูบ่นเขา และมีเนินเขารายรอบ
วดัสามารถเห็นววิทิวทศัน์ที่สวยงามส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี คือ " พบโชคธรรมเจดีย"์   ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงถึง 9 
ชั้น รูปทรงแปลกตาลกัษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมลา้นนา หลงัคาสีแดงมีรูปป้ันมงักรทอดยาวทั้งสอง
ขา้งบนัได ลอ้มรอบดว้ยเจดีย ์เล็กๆ 12 ราศี  วดัห้วยปลากั้งเป็นวดัซ่ึงชาวบา้นนับถือและเช่ือกนัว่าหากใคร
ไดม้าเยอืนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค ์ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายใน
เจดียเ์ป็นที่ประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิมแกะสลักจากไมจ้นัหอมองคใ์หญ่ สาเหตุ ที่เจดีย ์9 ชั้นน้ี มีช่ือว่า พบ
โชคธรรมเจดีย ์

18.00 น.  น าคณะแวะชอ้ปป้ิงที่ตลาดไนท์บาซาร์ ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองมากมาย ทั้งผา้ไหม ผา้ทอ งาน
ศิลปะต่าง ๆ ของทางภาคเหนือ รวมไปถึงของกิน ของใชต่้างๆ เดินเพลิน ๆ อากาศเยน็สบาย (อาหารเย็น
ตามอัธยาศัย รถจอดรอ 1 ช่ัวโมง) จากนั้นน าคณะเดินทางกลบัที่พกัพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว) 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สาม :    ไร่ชาฉุยฟง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ถ า้หลวงนางนอน – ลาโย คาเฟ่ - สนามบินเชียงราย 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ในที่พกัก่อนออกเดินทางยงัไปแม่สาย  (มื้อที่ 5) 
09.00 น.  เดินทางถึงไร่ชาฉุยฟง พาท่านแวะถ่ายรูปกบัไร่ชาดงั พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ ท่านสามารถลองชิม

ชาเขียว และ เบอเกอร่ีแสนอร่อยจากทางไร่  (ตามอัธยาศัย) 
10.30 น.  น าท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง ที่ดอยตุง  สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไมด้อกไม่ประดับ

เมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเลอยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระต าหนัก ภายในสวน
ไดรั้บการออกแบบตกแต่งดว้ยพนัธุ์ไมด้อกไมป้ระดบันบัหม่ืนอยา่งสวยงามยิง่ ราวกบัผืนพรมธรรมชาติที่
แปนเปล่ียนไปตามทุกฤดูกาลละลานตาดว้ยแปลงไมด้อก และไมพุ้ม่ ดอกไม่ที่น่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนออก
ดอกตลอดทุกวนัของปี 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่ 6) 
13.30 น. พาท่านเที่ยวชม ถ า้หลวงนางนอน ยอ้นรอยการช่วยเหลือ 13 ทีมหมูป่า ถ ้าหลวงเป็นถ ้าหินปูนขนาดใหญ่ 

ยาวถึง 7 กิโลเมตร เช่ือวา่เป็นถ ้าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ ้าเป็นหอ้งโถงกวา้งมาก ภายใน
ถ ้าจะพบกบัความงามของ เกล็ดหินสะทอ้นแสง หินงอก หินยอ้ย และมีธารน ้ าไหลตลอดทั้งปี 

15.30 น. พาสมาชิกชมความงามของววิทิวทศัน์รอบๆดอยผาหมี สมัผสักบับรรยากาศธรรมชาติ และล้ิมลองกาแฟ
รสชาติอร่อย พร้อมมุมถ่ายรูปมากมาย ณ ลาโย คาเฟ่ (LAYO Café) (ตามอัธยาศัย) 

 



 

 

 

 

 
17.30 น.   เดินทางถึงเชียงราย ซ้ือของฝากที่ร้านนนัทวนั  ก่อนเดินส่งคณะที่สนามบินเชียงราย 
 

อตัราค่าบริการ  2-3  ท่าน       (รถเก๋งไม่มไีกด์) ราคาท่านละ  5,500 บาท 
อตัราค่าบริการ  4-5  ท่าน (รถ 6 ที่นั่งไม่มไีกด์) ราคาท่านละ  5,250 บาท 
อตัราค่าบริการ  6-9  ท่าน      (รถตู้พร้อมไกด์)  ราคาท่านละ  4,990 บาท 

(เดนิทางช่วงวนัหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง / เดก็อายุเกนิ 6 ปี คดิเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ม่มอีอกบิลภาษี)   

ที่พกัในตัวเมือง ระดบั 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ดงันี ้ 
โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท /โรงแรมพมิานอนิน์/โรงแรมพาร์คอนิน์เชียงราย 

ที่พกัระดบั 4 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม (กรุณาโทรเช็คราคา ราคาขึน้อยู่กบัวนัที่และช่วงที่เข้าพกั) 
เวยีงอนิทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท/โรงแรมเวยีงอนิทร์ ไนท์บาซ่าร์/โรงแรมรสา บูทีค 

อัตรานีร้วม 

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขบั+น ้ ามนั   
-ค่าที่พกั  2 คืน  พกัหอ้งละ 2 ท่าน  (กรณเีศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)  
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
-ค่าอาหาร 6 ม้ือ ตามที่ระบุในโปรแกรม 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม    
                            - ตัว๋เคร่ืองบินเดินทาง 
  -  ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

-  ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
-  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ ) 
- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ,ประกนัชีวติส่วนตวั,ประกนัสุขภาพ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ,มงัสวรัิต,อิสลาม 

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ขึ้น   ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขสบัเปล่ียนรายการตามความจ า
เป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธ์ิที่มี และจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 



ที่พกั : โรงแรม ไดม่อนด์ ปาร์คอนิน์ รีสอร์ท เชียงราย (3 ดาว) 
 

 
 
 
 
 
  
 

 



ที่พกั : เวยีงอนิทร์ ริเวอรไซด์ รีสอร์ท (4 ดาว) 
 

 
 

 
 


