โปรแกรมทัวร์ มหัศจรรย์ เชียงราย 3 วัน 2 คืน (รหัส A2-64)
ไร่ ชาฉุยฟง – ถา้ ปลา – แม่ สาย – สามเหลีย่ มทองคา – วัดร่ องขุ่น – ไร่ บุญรอด – วัดร่ องเสื อเต้ น
วัดพระแก้ว – ดอยเขาควาย – พิพิธภัณฑ์ บ้านดา

วันแรก : ไร่ ชาฉุ ยฟง – ถา้ ปลา – สามเหลีย่ มทองคา – วัดเจดีย์หลวง – พระอาทิตย์ตกยามเย็นริมนา้ กก
เช้ า
10.00 น.

11.30 น.

12.30 น.

รับสมาชิกที่ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หรื อในตัวเมือง
นาท่านชมไร่ ชาฉุยฟงแม่จนั ภูเขาที่เขียวชะอุ่ม มีการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว จนกลายเป็ นที่นิยมกัน
อย่างแพร่ หลาย ไร่ ชาฉุ ยฟงใหญ่ ๆ มี 2 แห่ ง คือ ที่ แม่ สลองใน อ าเภอแม่ จนั ห่ างจากถนนพหลโยธิ น แค่
ประมาณ 10 นาที ภู เขาต้น ชาเขี ย วขจี ใ นพื้ น ที่ ข นาด 600 ไร่ โดยไม่ ต ้อ งขึ้ นดอยแม่ ส ลอง พร้ อ มกับ
ร้านอาหารและเครื่ องดื่มอันมีเมนูต่างๆ จากใบชาสดเป็ นหลัก หรื อจะซื้อชากลับไปเป็ นของฝากและดื่มเองก็
มีบริ การ นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเที่ยวถ่ายรู ป ชิมชาและซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับบ้าน ไร่ ชาฉุยฟงแม่จนั
แม้ไม่ได้เป็ นฉากละครเหมือนกับที่บา้ นพญาไพร แต่สิ่งอานวยความสะดวกและความง่ายในการเดินทาง จึง
ทาให้ที่แม่จนั มีนกั ท่องเที่ยวคึกคักกว่าซึ่งมีท้งั ชาวไทยและต่างประเทศ
หลังจากดื่มด่ากับความงามของไร่ ชาแล้วพาท่านไปยังถา้ ปลาหรื อวัดพุทธสถานถา้ ปลา
มีลกั ษณะเป็ นลาธารเล็กๆไหลออกจากใต้ภูเขาหิ นปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทาง
หน้าปากถ้ าด้านทิศตะวันออกสายน้ า และภายในถ้ ายังมีพระพุทธรู ปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาว
พม่ า ประชาชนทั่วไปเรี ยกว่า "พระทรงเครื่ อง" เป็ นที่ เลื่ อ มใสของประชาชนในแถบนี้ เป็ นอย่างมาก มี
ตานานเล่ าว่ า ... เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์และออกบิณฑบาตที่เมื องโยนกนครไชยบุรีศรี ชา้ ง
แสน ได้ดาเนิ นเลียบเชิงเขามายังถ้ าแห่ งหนึ่ ง (ถ้ าเปลวปล่องฟ้าในปั จจุบนั ) ปรากฏว่ามีชาวบ้านนาปลาหนี บ
ไม้ปิ้งมาใส่บาตร พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิฐานให้ปลากลับมามีชีวติ ใหม่อีกครั้ง
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอาเภอแม่สาย (มื้อที่ 1)

13.30 น.

15.30 น.

16.30น.

18.30 น.
19.30 น.

พาท่านเที่ยวชม ถ้าหลวงนางนอน ย้อ นรอยการช่ วยเหลือ 13 ทีมหมู ป่า ถ้ าหลวงเป็ นถ้ าหิ นปูนขนาดใหญ่
ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็ นถ้ าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ าเป็ นห้องโถงกว้างมาก ภายใน
ถ้ าจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ าไหลตลอดทั้งปี
พาสมาชิ ก เดิ น ทางถึ ง เชี ย งแสนไปที่ เดี ย วแต่ ไ ด้เที่ ย วถึ ง 3 ประเทศเลยที เดี ย วคื อ ไทย ลาวและพม่ า
บริ เวณ สามเหลี่ยมทองคา แห่ งนี้ แรกเริ่ มเดิมทีเป็ นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของโลกโดยการ
นาทองคามาแลกกับฝิ่ น ซึ่งในบริ เวณนี้เหมาะอย่างยิง่ ในการแลกเปลี่ยนเนื่ องจากทั้งที่ต้งั และการเดินทางที่
ไม่ยากนัก เพราะ สามเหลี่ยมทองคาเป็ นจุดตัดของแม่น้ าโขงกับแม่น้ ารวก ที่ผูค้ นทัว่ ไปเรี ยกว่า สบรวก เมื่อ
วัน เวลาผ่านไป การกวาดล้างยาเสพติด มี มากขึ้น ทาให้การค้าฝิ่ นเริ่ มหมดไปและถู กพัฒนามาเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวแทนจุดยอดนิ ยมที่นักท้องเที่ยวส่ วนใหญ่พลาดไม่ได้คือ การถ่ายรู ป โดยเฉพาะ บริ เวณซุ้มประตู
สามเหลี่ยมทองคา
นาทุกท่านเดินทางถึง วัดเจดีย์หลวง เป็ นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน ภายในมีเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของเมือง
เชียงแสนอยูด่ ว้ ย ตามตานานได้กล่าวไว้วา่ พญาแสนภูเป็ นกษัตริ ยล์ าดับที่ 3 ในราชวงศ์มงั ราย ทรงเป็ นพระ
ราชโอรสองค์โต ของพระยาไชยสงครามและเป็ นพระราชนัดดาของพระยามังราย ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 1820
ทรงสร้างวัดนี้ข้ นึ เมื่อ พ.ศ.1887
พาสมาชิกทานอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหารหลูล้ า (มื้อที่ 2) ร้านขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย
พาท่านกลับสู่ที่พกั ในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง : วัดร่ องขุ่น – ไร่ บุญรอด – วัดร่ องเสื อเต้ น – ไนท์ บาร์ ซ่าเชียงราย
07.30 น.
08.30 น.

10.30 น.

12.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นสักถ้วยพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นออกเดินทางไปเที่ยวชม ไร่ บุญรอด หรื อสิ งห์ ปาร์ ค ซึ่งเป็ นไร่ ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเชียงราย
สัมผัส บรรยากาศเหมือนอยูใ่ นต่างประเทศ (รถจอด 3 จุด จอดหน้ าไร่ +จุดชมวิวไร่ 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"
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที่ 4)

13.30 น.

15.00 น.

16.00 น.
17.00 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 นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใคร
ได้มาเยือนจะหมือ นกับได้ข้ ึนสวรรค์ ภายในเจดี ย ์ ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายใน
เจดียเ์ ป็ นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม แกะสลักจากไม้จนั หอมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย ์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบ
โชคธรรมเจดีย ์
พาคณะเข้าเที่ยวชม วิหารสีฟ้าที่วัดร่ องเสื อเต้ น พบพระวิหารหลังใหม่ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลก
ตา เป็ นศิลปะประยุกต์ที่เป็ นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสี เป็ นสี น้ าเงินฟ้า รู ปแบบของศิลปะส่วนหนึ่ งมีความคล้ายกับ
ผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนี ย ์ สองศิลปิ นแห่ งชาติชื่อดังชาวเชียงรายที่รังสรรค์
ผลงานอยูท่ ี่ วดั ร่ อ งขุ่น ต.ป่ าอ้อ ดอนชัย และพิพ ธภัณ ฑ์บา้ นดา ต.นางแล อ.เมื อ ง จ.เชี ยงราย รวมอยูด่ ้วย
ผลงานดังกล่าวเป็ นฝี มือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรื อ สล่านก ศิลปิ นท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่ ง
เคยเป็ นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2554

ให้อิสระท่านจิบกาแฟชมวิวริ มแม่น้ ากก ณ ร้ านมโนรมย์ คาเฟ่ สวยๆ ตัวเมืองเชียงราย สไตล์ยโุ รป ริ มแม่น้ า
กก ร่ มรื่ นน่านัง่ ไม่พลาดกับการถ่ายภาพสวยๆ (ตามอัธยาศัย)
พาคณะเข้าช้อปปิ้ งและซื้อของฝากทีไ่ นท์บาร์ซ่าเชียงราย (อาหารเย็นตามอัธยาศัยรถจอดรอ 1 ชั่วโมงครึ่ง )
จากนั้นสมาชิกเข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม : ดอยเขาควาย – วัดพระแก้ว – วัดดอยจอมทอง – นา้ พุร้อนโป่ งพระบาท – บ้ านดา
07.00 น.
08.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ดว้ ยกาแฟหอมกรุ่ นสักถ้วยพร้อมรับประทายอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นาท่านชมความสวยงามของวิวรอบตัวเมืองเชียงราย จุดชมวิวเมืองเชียงราย ดอยเขาควาย ณ วัดพระธาตุดอย
เขาควาย นอกจากจุดชมวิวรอบเมืองเชียงรายแล้ว ภายในวัดยังประกอบไปด้วยพระบรมสารี ริกธาตุประดับ

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

15.30 น.

17.00 น.

ด้วยกระจกสี และรู ปจาลองของสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี และหลวงปู่ ทวดเหยียบน้ าทะเลจืด
รวมถึงรู ปปั้ นแมงสี่หูหา้ ตา สัตว์ประหลาดในตานานของภาคเหนือและถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้อีก
ด้วย
นาคณะเดินทางถึง วัดพระแก้ ว วัดนี้ เองที่ได้คน้ พบ พระแก้วมรกต หรื อพระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ที่
ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรี รัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุ งเทพฯ ในปั จจุบนั ตามประวัติเล่าว่า เมื่อ ปี พ.ศ.
1897 ในสมัย พระเจ้า สามฝั่งแกน เป็ นเจ้าเมื อง ครองเชียงใหม่ น้ นั ฟ้ าได้ผ่า เจดี ยร์ ้างองค์หนึ่ ง และได้พบ
พระพุทธรู ปลงรักปิ ดทอง อยูภ่ ายในเจดีย ์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่า เป็ นพระพุทธรู ป สี เขียวที่สร้าง
ด้วยหยก ซึ่งก็คือ พระแก้วมรกตนัน่ เอง
นาท่านเดิ น ทางถึ ง วัด พระธาตุ ดอยจอมทอง เป็ นหนึ่ งในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยู่ใน อ าเภอเมื อ ง จังหวัด
เชียงราย เป็ นวัดเก่าแก่ และถือ เป็ นปูชนี ยสถานแห่ งหนึ่ งใน “เก้าจอม” ของสถานที่อนั เป็ นมงคลนามของ
จังหวัดเชียงราย โดยวัดพระธาตุดอยจอมทองนี้ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนที่พญามังรายมหาราชจะเสด็จมาพบ
พื้นที่บริ เวณนี้ และโปรดให้สร้างเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 1805
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
ซื้อของฝากของที่ระลึกย่านหอนาฬิกา และพาสมาชิกถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาเชียงรายที่สวยงาม
ทุ ก ท่ านไปพัก ผ่อ นหย่อ นใจกับ น้ าพุ ร้อ นธรรมชาติ ให้ทุ ก ท่ า นได้ผ่อ นคลายกับ ไอร้ อ นของน้ าพุ ร้อ น
ธรรมชาติ ณ น้าพุร้อนโป่ งพระบาท (มีบริ การแช่ เท้ าฟรี / ห้ องแช่ ส่วนตัว 2 ท่ าน/ห้ อง ราคาห้ องละ 180 บาท
/ บริ การนวดแผนไทย ชั่วโมงละ 200 บาท)
พิพิธภัณฑ์ บ้านดา ตั้งอยูท่ ี่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปิ นแห่ งชาติ ที่มีฝีมือ
ทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรม
หลายชิ้น ลักษณะ ของ บ้ านดาจะเป็ นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดา ซึ่ งเป็ นที่มาของคาว่า
“บ้านดา” และยังเป็ นสี ที่ อ. ถวัลย์โปรดปราน อี กด้วย ในบ้านแต่ล ะหลังจะประดับ ด้วยไม้แกะสลักที่ มี
ลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์
เช่น กระดูกช้าง เป็ นต้น ถึงแม้อ.ถวัลย์ จะถึงแก่อนิ จกรรมไปแล้ว แต่บา้ นดา ก็ยงั เปิ ดให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
มา สัมผัสความงดงามของที่แตกต่างไม่เหมือนใครของที่นี่

พาท่านส่งสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-3 ท่ าน (รถเก๋ งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 4,990 บาท
อัตราค่าบริการ 4-5 ท่ าน (รถ 6 ที่นั่งไม่ มไี กด์ ) ราคาท่ านละ 4,750 บาท
อัตราค่าบริการ 6-9 ท่ าน (รถตู้พร้ อมไกด์ ) ราคาท่ านละ 4,500 บาท
(เดินทางช่ วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็ นราคาผู้ใหญ่ /ราคานีไ้ ม่ มอี อกบิลภาษี)

ที่พกั ระดับ 3 ดาว ราคาตามโปรแกรม ดังนี้
โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ คอินน์ รีสอร์ ท /โรงแรมพิมานอินน์ /โรงแรมพาร์ คอินน์ เชียงราย
ที่พกั ระดับ 4 ดาว มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม (กรุณาโทรเช็ คราคา ราคาขึน้ อยู่กับวันที่และช่ 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)

